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Prolog

      I en snæver dal toner sig et overtal af flotte store bøge- og grantræer op, som bugter sig i takt med dalens ud-
formning. De er spredt i ”tilfældige” mønstre på de stejle bakkeskråninger og mellem dem i bakkernes lavpunkt 
risler små bække frem, som har gravet sig ind i jorden og blotlagt flotte sten og den blågrå ”juledekorations”-ler, 
som pryder siderne på vandløbet. Nogle stammer ligger væltet hen over bækkene, som gør det muligt at gå eller hive 
sig over på den anden side uden af få våde fødder. I bunden af dalen mødes de små bække i en bred å, som snor sig 
gennem landskabet med stor styrke og former bagkanten af folks haver. Hejren står i kanten af åen og gør sig klar til 
at hapse nogle af de små fisk, som giver sig til kende ved at springe op og ned i åens strøm. Et hav af vilde planter, 
blomster, buske og træer dækker åbredden mod den anden side og sørger for at mindske erosionerne under kraftige 
regnskyl , som kan fylde åens volume helt op. Under det ene træ tæt ved åen ligger masser af udhullede hasselnød-
der, som indikerer, at et egern holder til i det gamle pæretræ, der tidligere var spættens foretrukkede sted. Egernet 
har den bedste udsigt i hele haven , hvor den kan se ud over bistaderne, køkkenhaven , hønsegården , fuglekas-
serne og den store sø længere oppe i haven , som emmer af liv. Søen er nok lavet af mennesket, men naturen har 
taget over, for koikarperne er begyndt at yngle, haletusserne er blevet til et hav af frøer, som har deres helt eget 
orkester om foråret, mens både ænder, guldsmede og salamandere giver en stemning af liv året rundt. Efter et par 
trin op af trappen bag søe, åbner sig endnu en ny verden , da et kæmpe drivhus byder indenfor til friske figner, 
lækre vindruer, diverse tomater, agurker, græskar og peberfrugter. Derudover findes der eksotiske oliventræer, et 
utal af fantastiske blomster, store som små, ferskentræer og de største og sødeste brombær på hele egnen . I vindues-
karmen står en lille kasse, hvor der kommer sjove lyde fra. Et kig derned, og man er ikke i tvivl . En lille muserede 
med fire bitte små mus uden mor vidner om, at dette ikke blot er et hjem for mennesket, men naturen bliver taget 
ind og ”nurset ” for. Når ungerne er store nok til at klare sig selv, bliver de sat ud i skoven på den anden side af 
vejen , og kan takket være familiens omsorg få et godt liv i nogle af de mest fantastiske omgivelser i Danmark.   

Dette kan muligvis lyde som et fantasisted som Nangijala, men i stedet var det min dagligdag gennem de 20 første år af mit liv, hvor jeg boede i Grejs-
dalen, Vejle. Jeg er af den overbevisning, at dette har gjort mig til den jeg er, og har betydet at jeg har et fantastisk forhold til naturen og kan falde helt 
hen over de mindste detaljer, som naturen har at byde på. Jeg ved, hvordan haletusser ser ud, hvordan man kan opfostre en solsorteunge, hvordan 
honningen bliver til, hvor farlig vand kan være, hvor ler til juledekorationerne kommer fra, og at bier og biller hverken er farlige eller ulækre, men i 
virkeligheden ganske interessante at agttage. Alt det og mere til ønsker jeg for alle børn i hele verden at opleve, for som Louv (2011) skriver ” no one 
among us wants to be a member of the last generation to pass on to our children the joy of playing outside in nature”. For at starte et sted vælger jeg at se 
på et område, hvor jeg ved, at jeg kan gøre en forskel i børnenes dagligdag – i skolegården. Heraf mit speciale!

“

“
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The school is placed in one of the 13 prioritized areas in the climate 
adaption plan. Therefore will the rainwater be 100 % disconnected 
from the sewer system, and instead percolated on the schools prop-
erty. Soil balance and stormwater will be taken into account in the 
design. The amount of impermeable areas will be minimized, and 
large green areas will be established based on the original situation 
plan. There will be created a larger variety of plants, and more native 
species will be established

The new rainwater and plant strategies must be incorporated in both 
the existing and the new playgrounds. There will hopefully be an in-
creased use of the outdoor areas both in breaks and during classes by 
creating interesting sitting-, play- and teaching areas.
The design takes the old American sycamore trees into account, 
which are of very high value to the school and for the overall expres-
sion of the school. The American sycamore trees are integrated in the 
design by using its characteristic bark as the overall design lines in 
the schoolyard and outer area of the school.

The thesis is an example on how you can increase the attention on 
our environment on a local or municipality level by adapting and op-
timizing the biodiversity in an area. The assignment addresses main-
ly to the Municipality of Gladsaxe, but can also be an inspiration for   
other municipalities on how to adapt public properties according to 
the Climate Adaption Plan.

The thesis proposes further work, where teachers, students and par-
ents can be inaugurated in the project. Together with the municipal-
ity can they create a new area for the school that will be adapted for 
the future.

The world is changing and it affects the climate and the biodiversity 
which results in more extreme weather conditions and a growing 
loss of biodiversity.
There has been a clear separation between humans and nature in the 
cities which likely has resulted in a decreasing interest for nature and 
biodiversity. The 20 targets in the Aichi Biodiversity Plan will make up 
for this towards 2020. The thesis’ mainly focus will be on target one, 
which dictate a better awareness on the values of biodiversity

The target group is children because they are easier to accustom to a 
more environmentally friendly direction than grown-ups. This is the 
reason the project is a design proposal for a school. The name of the 
school is Gladsaxe School and it is placed in the Municipality of Glad-
saxe.

The thesis is based on climate change, the Climate Adaption Plan of 
the Municipality of Gladsaxe and the new school reform there has 
been created a new and improved outdoor area for Gladsaxe School. 
The assignment is built by three parts. The first part is a collection 
of knowledge about stormwater management, biodiversity and play 
and learning. The second part is an analysis of the existing condi-
tions on Gladsaxe School. The last part is an overall design proposal 
for a new outdoor areal on the school ground. The design is based 
on three main elements which is stormwater management, wild                            
nature and play/learning. The project describes how you can com-
bine the three main elements and create bifunctional outdoor areas 
with room for rainwater, play and nature. In the end of part three ar-
eas have been designed in detail.

Summary
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Skolen ligger i et af Gladsaxe Kommunes 13 prioterede områder i         
klimatilpasningsplanen. Derfor afkobles regnvandet 100 % og ned-
sives lokalt på matriklen, for at mindske oversvømmelser nedstrøms. 
Der tages hensyn til jordbalance og skybrud i designforslaget. Sam-
tidig minimeres de ugennemtrængelige overflader og større grønne 
områder etableres med udgangspunkt i den oprindelige situations-
plan for Gladsaxe Skole. Der skabes en større variation i beplant-     
ningen og etablers flere hjemmehørende planter for at øge biodiver-
siteten.

De nye regnvands- og plantestrategier tænkes ind i nye og eksis-
terende legeområder med øje for målgruppen. Der lægges op til et 
forøget brug af udearealerne både i pauser og i undervisningen, ved 
at skabe spændende opholds-, lege- og undervisningsområder.
Designet tager hensyn til de eksistrende, gamle platantræer som er 
en vigtig del af skolens samlede udtryk. Plantantræerne integreres i 
designet ved at bruge den specielle bark fra træet til de overordnede 
designlinjer i blandt andet skolegården og på ydersiden af skolen.

Specialet er et eksempel på, hvordan klimatilpasning og en optimer-
ing af biodiversitet kan kombineres på en dynamisk måde, og sam-
tidig være med til at øge opmærksomheden på naturen og miljøet 
både på lokalt og kommunalt plan. Det henvender sig primært til 
Gladsaxe Kommune, men også den kommunale sektor generelt, 
som en inspirationskilde til ligende klimaprojekter i forbindelse med               
klimatilpasningsplanerne.

Specialet lægger op til et videre arbejde, hvor lærer, elever og foræl-
dre kan indvolveres i projektet og sammen skabe en fremtidssikret 
løsning for udearealerne med afsæt i opgaven. 

Verden er i forandring, og det påvirker blandt andet vores klima og 
biodiversiteten, hvilket har resulteret i mere ekstreme vejrforhold og 
en faldende biodiversitet gennem de seneste år. 
I byen er der sket en stor adskillelse mellem naturen og mennesket, 
hvilket formodentlig har resulteret i en faldende interesse for miljøet 
og biodiversiteten. Det vil de 20 Aichis-biodiversitetsmål rette op på 
frem mod 2020. Specialet fokuserer på biodiversitetsmål nr. 1, som 
siger at befolkningen skal gøres bekendt med de værdier som knyt-
ter sig til biologisk mangfoldighed.   

Målgruppen for specialet er børn, da de er mere åbne af sind  end 
voksne og derfor er lettere at påvirke i en mere miljøvenlig retning. 
Derfor er specialet et designforslag til udformning af en skole. Skolen 
hedder Gladsaxe Skole og ligger i Gladsaxe Kommune. 

Med afsæt i klimaforandringerne, Gladsaxe Kommunes Klimatilpas-
ningsplan og den nye skolereform er der blevet skabt et design for 
et nyt og forbedret udeareal til Gladsaxe Skole. Opgaven er byg-
get op i tre dele. I den første del indhentes en bred viden inden for                  
regnvandshåndtering, biodiversitet og læg og læring. Anden del af 
opgaven er analysen, som undersøger de eksisterende forhold på 
Gladsaxe Skole. Den sidste del er et overordnet designforslag for et 
nyt udeareal til skolen. Designet er bygget op af tre hovedelementer; 
regnvandshåndtering, vild natur og leg/læring. Projektet beskriver 
hvordan man kan kombinere de tre hovedelementer, og skabe dob-
belt funktionelle uderum med plads til både regnvand, leg og natur. 
I slutningen af tredje del vil der blive gået i dybden med tre nedslag-
sområder som detailprojekteres.

Resumé
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Indledning

Som landskabsarkitekt har vi et ansvar for at designe og udforme 
både de grå og grønne udearealer for mennesket, derved har man 
også muligheden for at tilrettelægge vores byer på en måde, som 
kan have en positiv virkning på brugerne og miljøet. 

Denne opgave fokuserer på et meget lille areal, som vil blive brugt af 
en relativ lille gruppe mennesker. Ikke desto mindre vil det forhåben-
tlig have en positiv virkning, som vil brede sig som ringe i vandet. Vi-
sionen er at skabe opmærksomhed i børnehøjde, da det er nutidens 
børn og unge, der kommer til at diktere klodens og deres egen frem-
tid. Dette gøres ved at designe og udvikle en skolegård, med fokus på 
klimatilpasning i form af regnvandshåndtering, biodiversitet og vild 
natur. Paradigmet for, hvad der er sjusket vedligeholdelse, og hvad 
der er decideret vild natur skal ændres for, at der bliver gjort plads 
til biodiversiteten. Dette speciale kan blive et skridt i den rigtige ret-
ning.

Klimaforandringerne er en størrelse mange mennesker ikke kan         
eller vil forholde sig til. Det er en af de få ting i verden, som vi ikke har 
nogen kontrol over, hvilket gør det uhåndgribeligt for mange men-
nesker. Dog har vi en stor del af ansvaret for disse forandringer, da 
det skyldes måden, som vi mennesker lever og har levet på i mange 
årtier. 

Mennesket er skabt med en trang til hele tiden at udvikle os, at blive 
klogere og at eje mere. Vi er i konstant udvikling og bruger løs af res-
sourcer, hvilket resulterer i, at vi bliver ved med at tage fra naturen 
uden vi på nogen måde giver det samme tilbage igen. Vi er oprindelig 
en del af livets store kredsløb – i symbiose med naturen omkring os, 
men på grund af vores grådighed, ser vi kun vores eget begær og 
glemmer at passe på naturen. 

Hvis vi virkelig gjorde en indsats, hvis folk fik øjnene op for, hvad det 
er, der sker i verden omkring os, og valgte at gøre en forskel, ville 
vores fremtid måske se mere lys ud. 
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Problemformulering

Problemformulering

Flere unge mennesker vokser op i tætte byområder med ganske lidt 
kendskab til den egentlige natur. Hvis man ønsker, at flere folk skal 
tage sig af den faldende biodiversitet og ændringerne i klimaet og 
miljøet, er det vigtigt, at de får skabt en kontakt med naturen. Min 
antagelse er, at flere vælger at tage ansvar, hvis man kan knytte et 
forhold til objektet – i dette tilfælde, vores natur. Specialet går ud på 
at skabe dette forhold i et tidlig stadie af de unges liv, i håb om at 
kunne påvirke dem på deres videre færden.

“The battle for life on earth will be won or lost in cities”
Quote: Ahmed Djoghlaf, Executive Secretary at Convention of Bio-

logical Diversity.

Baggrunden for projektet er at lave en arkitektonisk udformning 
af Gladsaxe Skole som kan realiseres, hvor der er fokus på bære-
dygtighed og klimaforandringerne.

Hvordan kan man designe en skoles udearealer, så de kan bruges til 
at skabe en bedre kontakt mellem de unge mennesker i byen og na-
turen, for på længere sigt at skabe en mere åben opmærksomhed 
på en af de største konsekvenser af klimaforandringerne – tabet af 
biodiversitet? 
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Projektets målgruppe er primært skolens brugere; eleverne, lærerne 
og pædagogerne, men også indirekte forældre og andre pårørende 
til de daglige brugere, som vil blive berørt primært gennem eleverne.
Projektet henvender sig også mod kommuner, som en metode til at 
designe skoler med henblik på at gøre dem mere klimarobuste. Den 
henvender sig specifikt til Gladsaxe Kommune, da projketet kun kan 
realiseres gennem en kommunal involvering og interesse.

Målgruppe: Afgrænsning

Projektområdet afgrænses til kun at omfatte matriklen, som Glad-
saxe Skole er placeret på, dvs. afgrænset af Gladsaxe Møllevej, Ræve-
holmen og Klausdalsbrovej. Projektområdet omfatter derfor også 
SFO’ens udeareal, da disse to har en flydende overgang og bruges på 
tværs af institutioner. Grundet forbindelsen med Egegård Sø, tages 
denne også med i nogle af overvejelserne. i projektet
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MetodeProdukt

Produktet er et overordnet designforslag, som indeholder tre dele; 
en grundlæggende baggrundsteori, et analyseafsnit og design-
forslaget. Baggrundsviden og analyserne inddrages sammen med 
korrespondance med relevante personer for at danne grundlag for 
designkoncepterne. Enkelte områder bliver detaljeret designet, som 
et forslag til, hvordan det konkrete anlæg kan se ud.  

Rapporten har fokus på at skabe et udgangspunkt til et konkret      
design, som ved et videre samarbejde med specialister, kan blive 
til konkrete læringsrum og skabe levevilkår for bestemte arter. Det      
betyder, at der i projektet ikke designes de konkrete løsninger og      
elementer til indlæring og til biodiversitet, men i stedet designes 
der fleksible rum til fysisk udfoldelse og med vild natur, hvorfra det 
vil være let at implementere de konkrete løsninger, der skabes efter 
et samarbejde med specialister inden for pædagogik og biologi (se        
illustration herunder).

Rapporten er del op i tre dele, hvor den første del består af viden-
indsamling, anden del består af analyser af det konkrete site, mens    
tredje del kombinerer den viden, som er indhentet gennem del et 
og to, til et projekteret og konkretiseret designprojekt. Gennem            
processen er der indhentet en lang række viden gennem internettet, 
artikler, og bøger. Jeg har haft korrespondance med personalet på 
skolen, medarbejdere i Gladsaxe Kommunes miljøafdeling, Vand- og 
Klimateam, Egendomscenter og Vej og Park, samt rådført mig med 
fagpersoner inden for LAR-løsninger. Jeg har desuden besøgt en 
række forskellige sites for at få inspiration fra andre projekter, blandt 
andet legepladser, skoler og regnvandsløsninger.

Projektet projekteres så økonomisk realistisk som muligt, for at gøre 
det muligt for Gladsaxe Kommune at kunne implementere projektet, 
hvis det skulle blive aktuelt. Det betyder også, at både kommunens 
og skolens ønsker for dette projekt, er vigtige aspekter for udform-
ningen.

Vidensindsamling og 
analyser

Designudkast

Sparring med specialister 
(pædagog og biolog)

Redigering og tilpasning af 
projektet

Realisering

(Her er specialet placeret)





 Del 1: Baggrund
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Verden er under konstant forandring, og især inden for de sidste 
årtier har der været et større fokus på, hvordan vi behandler vores 
planet, og hvordan man kan leve mere bæredygtig. Et begreb som 
bliver brugt i stor udstrækning, alt efter hvem man spørger.

Mange af de store forandringer skyldes den måde, vi lever på, og 
måden hvor vi på det groveste udnytter naturens ressourcer. Vi 
brænder store mængder fossile brændstoffer af, som er med til at 
skabe drivhusgasser. Vi rydder kæmpe skovområder og jungler, som 
dermed blotlægger jorden og fjerner levevilkårene for mange arter, 
og mindsker optagelsen af CO2 (IPCC, 2002). Vi overfisker, forurener 
og bygger for tæt og for gråt. Byerne er i ekstrem vækst, som et re-
sultat af, at befolkningsantallet er eksponentielt stigende med så 
stor hastighed, at vi inden 2050 vil overskride 9 milliarder mennesker 
(Trads, 2007). Alt dette på bekostning af vores natur. Nogle af konse-
kvenserne af vores levemåde kan allerede mærkes eller ses, men 
størstedelen er stadig så utydelige, at folk enten ikke kender til dem, 
eller decideret benægter at de findes. 

Mange af de negative påvirkninger fra blandt andet klimaændring-
erne hænger sammen, og vica versa hænger mange af løsningerne 
også sammen.  At afkoble regnvandet i grønne løsninger  har også en 
postiv påvirkning på biodiversiteten og er med til at sænke varme-ø-
effekten. Derfor er det vigtig at se løsningerne på tværs af problem-
atikkerne for at få størst udbytte.  

I dette kaptiel vil der blive gået i dybden med skybruddene og               
tabet af biodiversitet, som er de helt store udfordringer for Danmark 
i fremtiden. Kapitlet runder også leg og læring, som er et vigtigt           
aspekt til at skabe fokus på problematikkerne i børnehøjde. Det             
endelige projekt skal designes i Gladsaxe Kommune, så derfor vil 
emnerne fokusere på de tilstande, som vi har i Danmark.

En Verden i Forandring

Billede 1: Ekstreme regnskyl som oversvømmer dele af urbane områder, er ikke læn-
gere en sjældent ting. Inden for de sidste år har der været en del oversvømmelser, 
som har skabt ødelæggelser for mange milliarder af kroner. Her ses et billede fra 15.                                                                           
august 2010, hvor hele hovedstadsområdet aftenen forinden fik enorme mængder 
vand, som kloakken slet ikke kunne håndtere.
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Dette var blot et uddrag af de rekorder, som er blevet slået de seneste 
10 år, og lytter man til DMI, vil disse rekorder blive ved med at blive 
overgået i den nærmeste fremtid. 

Vores byer er ikke bygget til disse ekstremer, hvilket gør dem meget 
sårbare, når ekstreme vejrforhold indtræffer. Det er vores fælles            
ansvar, at vi tilpasser os de givne forhold, så vi kan blive mere fleksible  
og står stærkere mod fremtidens udfordringer. Der vil blive sat fokus 
på klimaforandringerne i forbindelse med designet af  skolegården, 
fordi det efter min overbevisning er en af de vigtigste faktorer for at 
projektet også vil være holdbar i fremtiden.

Klimaforandringerne har sat tydelige spor i Danmark, med stigende 
varme om sommeren, med ekstrem nedbør og kraftigere vinde. Det 
er en realitet, at klimaet har forandret sig. Kigger man 100 år tilbage 
var gennemsnitstemperaturen cirka 1,2 grader lavere end den er i 
dag (Jørgensen og Cappelen (u.d.)) (ill. 1).
Især inden for det sidste årti har klimaforandringerne været tydelige 
i lille Danmark:

I 2011 (2. juli) blev hovedstadsområdet ramt af det kraftigste skybrud 
i mands minde (150 mm) (DMI, 01.08.12). 

2007 bidrog med den største nedbør nogensinde i vinterkvartalet 
(319 mm), og blev desuden også det år med den højeste gennem-
snitstemperatur på 9,5 grader (DMI, 03.10.12). 

Både 2005, 2006, 2008, 2009 og 2010 satte solskinsrekorder i hen-
holdsvis oktober, juli, maj, april og december måned (DMI, 03.10.12). 

2008 slog solskinsrekorden for foråret med 663 timer, mens 2005 
blev det mest solbeskinnede efterår med 407 timer (DMI, 03.10.12). 

Vintrene 2006 og 2007 slog varmerekorder med de højeste gennem-
snitstemperaturer i november, december og januar (DMI, 03.10.12).

I 2010 hærgede en ekstrem vinter hele landet, men især Bornholm 
slog rekord, hvor man kunne måle den største snedybde formodent-
lig nogensinde målt i Danmark med et gennemsnit på 145 cm (Aa-
gaard, 2010). 

Seneste i år (2013) slog orkanen den 28. oktober alle rekorder med 
39,5 m/s i middelvind og de 53,5 m/s i vindstød, som er de højeste 
målinger nogensinde i Danmarks historie (Hansen, 2013).

Klimaforandringerne

Illustration 1: Danmarks Årsmiddeltemperatur.
Illustration er tegnet ud fra information fra DMI’s tekniske rapport 11-04 (Cappelen, 
2011). Den sorte streg er et 6 årig-gennemsnit.
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Illustration 2: Situation A viser at der ved naturlige forhold er en stor fordampning og nedsivning af regnvandet, mens kun en lille del skaber afstrømning på overfladen. Ved situ-
ation B er dette ændret dramatisk på grund af urbaniseringen, så det pludselig er størstedelen af vandet, som afstrømmer på overfladen og ned i kloakken, og kun en lille del som 
nedsiver. Ønskesenariet er situation C, hvor fordampningen og nedsivningen øges ved at skabe flere grønne arealer, som kan optage regnvandet.

A B

B C
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er sunket op til 10-15 meter visse steder, og derfor også tørlægger 
nogle vådområder i sommerhalvåret (Geus, 2013). Dette påvirker 
ikke blot mennesket, men også vigtige biotoper og levevilkårene for 
nogle planter og dyrearter.

I de fleste ”moderne” samfund leder vi vand fra tagflader, veje og 
pladser i kloakken, som fører vandet væk fra området og ud til rens-
ningsanlæg. På den måde bliver den hydrauliske cirkel uligevægtig, 
fordi regnvandet ikke bliver nedsivet på det sted det falder, og fordi 
fordampningen mindskes (ill. 2A og 2B). Dette skader både men-
neskets helbred (f.eks. hedeslag), grundvandsdannelsen og vilkårene 
for små biotoper. 

For at ændre denne uligevægt skal vi genskabe vandets naturlige 
kredsløb som vist på illustration 2C. Det betyder, at der skal skabes 
flere permeable overflader og flere grønne områder i byen, for at 
mere regnvand kan nedsives, samtidig med at der skal plantes mere 
kraftig beplantning, som kan være med til at sætte fordampningen i 
vejret. Regnvandet skal bruges som en ressource og som et rekreativt 
element i byens rum. Denne ændring kan blandt andet ske ved at 
benytte sig af regnvandshåndtering. 

Grundvand og Regnvand

Regnvand er en meget vigtig ressource, som vi gør klogt i at udnytte  
i vores byer på grund af klimaet, tabet af biodiversitet og ikke mindst 
vores grundvand.

Vand er primus motor for alt liv, hvilket gør det helt uundværligt også 
for mennesket. I Vesten tænker vi ikke over, at det er en ressource vi 
udnytter, når vi åbner hanen, og vandet strømmer ud. Selvom 70 % 
af klodens overflade består af vand, er det kun 2,5 % af vandet som 
er ferskvand, resten er saltvand. 22,6 % af ferskvandet er det, som 
vi betragter som grundvand, mens 77,2 % er bundet til is i blandt 
andet Syd- og Nordpolen (Cahill, 2012). Når man gør regnskabet op, 
er det derfor en meget lille del, som er til vores rådighed som vand-
ressource, hvilket gør det til en meget værdifuld kilde. 

Rent drikkevand er ikke en uendelig ressource, og vi er derfor 
forpligtet til at passe godt på det, da man ellers risikerer, at der sker 
en overudnyttelse af vandressourcen. Dette er sket i Bangkok, hvor 
man på grund af overforbrug nu har sænket grundvandsspejlet flere 
meter under havoverfladen. Det har resulteret i, at byen er sunket og 
ligger under havoverfladen og derfor er den meget skrøbelig over-
for havstigninger (Niemczynowicz, 1999), som klimaforandringerne 
også påvirker (Lindegaard, 2009, Andersen, 2012, Niels Bohr Insti-
tutet, 2010). Derfor er det vigtigt, at man ikke blot sparer eller bruger 
vandet med omhu, men også sørger for at skabe nyt drikkevand til de 
fremtidige generationer. 

I den østligste del af Sjælland omkring Nordsjælland og Københavns-
området bruges der væsentligt større mængder vand fra vores 
grundvandsmagasiner, end hvad der er hensigtsmæssigt for naturen, 
da den naturlige vandbalance dermed udfordres. På grund af store 
arealer med uigennemtrængelige overflader, ledes størstedelen af 
det regnvand, som falder i byen væk fra området fremfor at blive 
nedsivet. Dette har resulteret i, at grundvandsspejlet i disse områder 
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Regnvandshåndtering

Regnvandshåndtering eller Lokal Afledning af Regnvand (LAR)              
betyder, at man håndterer regnvandet lokalt, der hvor det falder. Det 
sker ved igennem nedsivning eller optagelse af planter, som via tran-
spiration fordamper vandet ud i atmosfæren. Dette er et bedre alter-
nativ og en mere robust løsning end den traditionelle kloak. Kloak-
ken kan ikke tilpasses ekstreme hændelser, og ved skybrud risikerer 
man, at der dannes prop i kloaknettet under jorden, hvorfra vandet 
stiger op på terræn og skaber store og omkostningsfulde problemer, 
som københavnerne bl.a. erfarede 2. juli 2011. Når vandet ledes til 
et fælleskloaksystem*, hvor regnvand og spildevand blandes, skabes 
der endnu større forureningsproblemer ved oversvømmelse, end 
hvis det var rent regnvand, som oversvømmede (enten ved LAR eller 
separat kloakering*). Da vand jo løber ned ad, betyder det, at store 
byområder, som ligger højt og leder alt regnvand til kloakken, godt 
nok slipper af med deres vandproblem, men den del af byen, der lig-
ger lavest vil stå med store problemer med oversvømmelser.   

Hvis man i stedet håndterer regnvandet i de områder, hvor det falder, 
undgår man de store udfordringer, der ligger i at håndtere de store 
mængder vand, der akkumuleres ved at lede regnvand til centralt 
placerede rensningsanlæg, som oftest ligger lavt i terrænet.

*I et fælleskloaksystem blandes det regnvand, som falder på overfladen, med 
spildevand fra bygninger og husholdninger. I et separat kloaksystem separeres 
overfladevandet i et andet kloaksystem.
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elementer bruges til at transportere regnvand fra tagnedløbet eller 
andre faste overflader og til de steder, hvor vandet skal nedsives eller 
tilbageholdes. Vandet må ikke håndteres for tæt på skel, bygninger, 
vandboring eller på forurenede grunde. Derfor findes der almene ret-
ningslinjer, som de fleste kommuner som udgangspunkt retter sig 
efter. F. eks. skal der fra nedsivningselementerne være min. 2 m. til 
skel og bygninger uden kælder, og 5 m. til bygninger med kælder     
eller beboelse (Gladsaxe Kommune, 2013b). Dog kan man ved fald 
væk fra bygninger og skel få dispensation fra retningslinjerne. Trans-
portelementerne kan bruges til at afstandskravene bliver overholdt 
ved at lede vandet hen til mere optimale eller brugbare nedsivnings-
områder. Det sidste element er rensning, som bruges i tilfælde af, 
at vandkvaliteten ikke er høj nok, til det som vandet skal bruges til.           
F. eks. skal vejvand renses inden det nedsives for at grundvandet ikke 
forurenes (Gabriel & Vollertsen, 2012), tagvand skal renses inden det 
bruges til tøjvask (Rørcenteret, 2009) og overfladevand skal renses 
inden det ledes ud til recipienter eller kanaler (Gabriel & Vollertsen, 
2012). 

Der er mange måder, hvorpå man kan håndtere regnvandet. Over-
ordnet er der tale om fem forskellige elementer, man kan sammen-
sæt på kryds og tværs: Nedsivnings-, fordampnings-, transport-, for-
sinkelses- og filtreringselementer (Backhaus & Jensen, 2010). Den 
bedste måde at forklare, hvilke løsninger dette kan være, er billedligt 
– se side 22 og 23. 

Nedsivnings- og forsinkelseselementer er de eneste af de fem ele-
menter, som man kan bruge i beregninger til at dimensionere reg-
nvandsløsninger, fordi de har et volumen, som man kan bruge i 
udregningerne. Fordampningen går for langsom til, at man kan 
bruge det til udregninger, da regnvandselementerne skal være tømt 
i løbet af 2-3 dage for at kunne fungere optimalt. Fordampning fra 
f.eks. grønne tage er med til at forbedre vandbalancen og er godt 
for nærmiljøet, men da fordampningen kan tage mere end tre dage, 
så skal disse elementer altid stå i sammenspil med enten forsinkels-
es- eller nedsivningselementer (Backhus & Jensen, 2010). Transport-

Løsningerne

$
$ $ $

Illustation 3: En grov skitsering af, hvorledes pengene på at håndtere vores regnvand i byen kan blive brugt på en mere rekreativ måde, samti-
dig med at der bliver skabt merværdi. Man kan få mere ud af pengene ved LAR-løsninger end ved det traditionelle kloaksystem.
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Billede 2: Et regnbed kort efter etableringen, med græsser som skal vokse tæt i bedet. 
Indtil da er der et lag af sten for at øge nedsivningen, og for at skabe et pænt udtryk     
(Melbourne, Australien).

Billede 5: Et regnbed med tæt beplanting af diverse stauder, som er etableret ved at grave 
en lavning i et græsareal (Vejle, Danmark).

Billede 6: En tørlagt bæk, som under regnskyl transportere regnvandet videre til vådom-
råder (Melboune, Australien).

Billede  3: En rende til at lede regnvandet videre i systemet. Den kan enten fyldes med 
sten eller blotlægges, som det ses på billedet på den anden side af bilen (Lyon, Frankring).

Billede  4: En regnvandsrende, som er en lavning i et græsareal (Augustenborg i Malmö,  
Sverige).

Billede 7: Et regnvandsbed med høje græsser, som også fungerer som et rumskabende 
element på grund af højde og tætheden i beplantningen (Bo01 i Malmö, Sverige).
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Billede 8: En effektiv vandgennemtrængelig belægning, som umiddelbart ligner ro-
buste sten, men i virkeligheden er lavet af gummimateriale. Få sekunder inden billedet 
blev taget, blev der hældt nogle liter vand ud, som stort set forsvandt med det samme                
(Melbourne, Australien).

Billede 11: Et grønt tag over et indkøbscenter kan bruges rekreativ ved at gøre tilgænge-
ligheden åben, som her hvor tagets overflade strækker sig helt ned i en bypark (Amster-
dam, Holland).

Billede 12: Et “grønt” tag er også rigtig godt for biodiversiteten, hvor blandt andet mange 
pollen-elskende, men også andre, insekter strømmer til om sommeren (Spildevandscen-
teret Avedøre, Hvidovre).

Billede 9: Vandet eroderer jorden, især under kraftig regn, så derfor kan man lægge sten 
ud, for at afhjælpe erosioner, og for at skabe et pænt udtryk og vise hvor vandet trans-
porteres (Oslo, Norge).

Billede 10: Regnvandshåndtering har været med til at give et løft i en karré i København, 
hvor blandt andet regnvandet transporteres i en meget dekorativ vandrende, hvor stenen 
giver et æstetisk flot udtryk (Vilhelm Thomsens Allé, København).

Billede 13: En vandrende behøver ikke være kedelig bare fordi der ikke er vand i. Her er 
et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan dekorere bunden med blå klinker, som kan 
symbolisere vandet (Stockholm, Sverige).
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Regnvandshåndtering er vigtig for at opretholde eller genskabe 
den hydrauliske cirkel (ill. 4) på alle geografiske og lokale niveauer,  
så vandet sendes videre til vores grundvandsmagasiner. På grund 
af den høje densitet af menneseker i byerne, er forbruget af blandt 
andet grundvand højere dér end det er i landdistrikterne, samtidig 
med at der bliver skabt mindre grundvand. Regnvandshåndtering 
kan hjælpe med at rette op på denne ubalance ved, at vandet bliver i 
byen og nedsives til vores grundvandsmagasiner.

Regnvandshåndtering er med til at sætte fordampningen i byen op, 
når der bruges grønne løsninger, som oftest også er de mest fleksible. 
Fordampningen hjælper med at regulere temperaturen i byen, som 
samtidig er med til at påvirke varme-ø-effekten* i en positiv retning. 

Grønne LAR-løsninger, med især træer i, er med til at binde CO2, og 
dermed mindske udslippet af drivhusgasser og påvirkningen på 
ozonlaget. Etableres der for eksempel træer og store buske, er det 
også med til at skabe skygge både for mennesker, dyr, planter og 
bygninger. Når bygningerne får skygge og nedkøles, er det også 
med til at reducere CO2-udslippet, fordi man ikke behøver så meget           
energi til nedkøling (Akbarih et al. 2001). Visa versa vil det også kunne 
beskytte mod vind og vejr i vinterhalvåret og være med til at isolere 
byen (dog i mindre grad efter løvfald). 

Når regnvandet ledes ud til grønne områder, skabes fugtigere             
betingelser, som forbedrer levevilkårene for både flora og fauna. LAR 
kan også være med til at skabe nye rekreative og spændende om-
råder i byen både for voksne og børn, og være med til at øge værdien 
i et område (Niemczynowicz, 1999).

* Den mest veldokumenterede menneskeskabte ændring i klimaet, hvor tempera-
turen i byen er radikalt højere end temperaturen i de omkringliggende oplande, 
specielt om natten (Grimm et al., 2008).

Illustration 4: Viser vandets kredsløb i overordnede træk, hvor der falder nedbør i 
form af regn, sne og slud, som optages i naturen af planterne, nedsives i jorden, el-
ler ledes på overfladen til vandrecipienter. Fra overfladerne fordamper vandet op i 
atmosfæren,  hvor der dannes skyer.

Billede 14: Et regnbed i en privat have lige efter et kraftigt regnskyl.

Fordampning 

Nedsivning og trans-
port til lavpunkter

Nedbør 
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“Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer, 
så har du fundet ud af noget, som er meget værd” 

– Poul Richard
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Forurening

I midten af 1800-tallet blev den første kloak etableret i København 
(på Nørrebro), som var det første skridt til en mere ren by og min-
dre forurening. I dag cirka 150 år efter er vi blevet meget klogere, 
men forurening er stadigvæk en ting vi har fokus på, fordi vand er 
den største smittekilde af alle. Det gælder både om at forhindre syg-
domme, som kan komme ved at blande spildevand og overfladevand, 
men i mindst ligeså høj grad at sikre, at salt fra glatførebekæmpelse 
ikke forurener vores grundvandsmagasiner..

Salt

I dag er den helt store problematik, at vi skal passe på ikke at få salt 
ned i vores drikkevandsmagasiner dybt nede i jorden. Saltning har 
vi ikke haft grund til at bekymre os om tidligere, fordi overflade-
vandet, der indeholdt det opløste vejsalt, blev ledt til kloakken og 
dermed også til rensning. Vi har stadig kun en begrænset viden om     
saltproblematikken, men mange fagfolk er bange for at lede vand, 
fra overflader som bruger salt til glatførebekæmpelse, ned i under-
grunden af frygt for at ødelægge al vores drikkevand.

Vejsalt (NaCl) har en negativ påvirkning på smagen af drikke-               
vandet, men kan også give anledning til forhøjet blodtryk (Petersen 
& Ingerslev, 2007). Når saltet først er i grundvandsmagasinerne, er 
det umuligt at fjerne det igen, og det er dokumenteret, at salt kan 
findes langt nede i jordlagene ved veje, som bliver saltet (Petersen & 
Ingerslev, 2007).

Salt har også en negativ påvirkning på jorden som vækstmedie, især i 
lerede jorde. Her reagerer Natrium (Na) ionerne i vandet og ionbytter 
med Magnesium (Mg) og Kalium (Ca), som er med til at skabe struktur 
og porer i jorden. Når disse ioner bindes af Natrium bliver jorden im-
permeabel og klapper sammen, så hverken vand eller ilt kan komme 
ned til planternes rodsystem (Pedersen & Ingerslev, 2007).

Billede 15: Saltning i et boligområde i Albertslund, som måske har taget lidt over-
hånd.



27

skal være med til at sikre, at byerne bliver tilpasset fremtidens klima 
ved, at der skabes bedre og mere fleksible løsninger for regnvands-
håndtering, som ikke er nær så sårbare overfor klimaforandringerne, 
og som kan forhindre, at urenset spildevand fylder vores gader og 
kældre. 
Klimatilpasningsplanen i Gladsaxe Kommune bliver beskrevet på 
side 57.

Regnvand har fået en vigtigere rolle i udformningen af byernes 
grønne infrastruktur med særlig fokus inden for det sidste årti, hvor 
vi har haft flere ekstreme regnhændelser. Regnvandshåndtering har 
været brugt i mange år, men dens rolle er i dag skiftet fra kun at tjene 
menneskets behov, til i højere grad at tage vare på det hydrauliske 
kredsløb og forbedre nærmiljøet (Niemczynowicz, 1999). Regnvands-
håndtering vil fylde en stor del i denne opgave på baggrund af den 
research, som er lavet i det foregående kapitel, fordi det, som nævnt 
flere gange, er til gavn for både mennesker, planter og dyr. Det er en 
metode til at løse nogle af fremtidens udfordringer, som på længere 
sigt sandsynligvis vil være et obligatorisk element i forbindelse med 
renovering og etableringsprocesser.

Især i sommerhalvåret under tørre perioder, har vandet svært ved at 
nedsive på grund af øget overfladeafstrømninger. Klor (Cl) er mobil 
og stabil i jorden og påvirker derfor intet ved jordstrukturen (Petersen 
& Ingerslev, 2007).

Natrium har desuden en påvirkning på pH-værdien i jorden, der får 
pH’en til at falde og ændrer dermed også på planternes livsbetingel-
ser i det pågældende område. Salt stresser også vegetationen gen-
nem fysisk tørke, reduceret næring og giftpåvirkning, hvor især klor 
regnes for den giftigste af ionerne. Dette kan udmunde i svidning af 
blade, reduceret vækst, senere udspring og i værste fald plantedød 
(Petersen & Ingerslev, 2007).

Der findes en række alternative glatførebekæmpelsesmidler til vej-
salt (NaCl), som passer bedre på naturen og grundvandet. Ulempen 
er, at de er væsentlig dyrere end salt, hvilket er grunden til, at de fær-
reste benytter sig af dem. Dog kan det tyde på, at vi i fremtiden byder 
alternativerne velkommen, hvor blandt andet CMA (Calcium Magne-
sium Acetat) er et af de midler, der kan vise sig at være brugbare i 
fremtiden (Frydenlund, 2013).

Blandet spildevand og regnvand

De sundhedsmæssige konsekvenser, som et skybrud kan forårsage 
ved at blande spildevand og regnvand, er højt prioriteret i samtlige 
af landets kommuner. Klimatilpasningsplaner skyder op i alle kom-
muner i disse år, for inden udgangen af 2013 skal alle kommuner i 
Danmark have udarbejdet en strategi. Københavns Kommune har 
vist vejen og var allerede færdig med en klimatilpasningsplan i 2010 
(Københavns Kommune, 2013), som i 2012 blev suppleret af en sky-
brudsplan. Den var specifikt rettet mod de kraftige skybrudshænd-
elser, som vi blandt andet så 2. juli 2011. Disse skybrudsstrategier 
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Definition på biodiversitet

Biodiversitet er en sjov størrelse og for forskellige personer kan be-
grebet opfattes på forskellige måder. Biodiversitet betyder direkte 
oversat biologisk forskellighed, men hvad indebærer det? I denne 
opgave tages der udgangspunkt i FN’s Convention on Biological 
Diversity (UNCBD, 1992) som definerer biodiversitet som: “’Biologi-
cal diversity’ means the variability among living organisms from all 
sources (…) and the ecological complexes of which they are part; 
this includes diversity within species, between species and of ecosys-
tems” Biodiversitet er derfor både en mangfoldighed mellem forskel-
lige arter (f.eks. forskellige fugle), mellem forskellige sorter inden for 
samme art (f.eks. sorter af birketræer), og mellem forskellige økosys-
temer eller nærmiljøer (søbunden vs. søbredden).

Biodiversitet har fået en kæmpe rolle på det seneste i dansk politik, 
fordi tabet af biodiversiteten er den største trussel p.t. for menneske-
heden. Forud for COP10 biodiversitetskonferencen i Nagoya i Japan i 
oktober 2010 havde ingen af verdens lande, kunnet leve op til kravet 
i ”The EU Biodiversity Action Plan” om, at bremse det hurtigvoksende 
tab af biodiversitet, som blev underskrevet af parterne i FN’s Conven-
tion on Biological Diversity og EU’s statsoverhoveder (European Com-
mission, u.d.). Hvilket enten betyder en ringe indsats fra landenes 
regeringer, eller også er det så komplekst et problem, at det er svært 
at ændre i løbet af få år. På trods af fiaskoen blev der igen stillet skarpt 
på problemstillingen til COP 10, hvor der blev vedtaget en global 
strategisk plan for biodiversiteten i perioden 2011-2020, samt skrevet 
under på Aichi-biodiversitetsmålene af 193 lande.  Det første delmål 
lyder: ”Senest i 2020 er befolkningen bekendt med de værdier, der 
knytter sig til biologisk mangfoldighed, og de skridt de kan tage for 
at beskytte og udnytte biodiversitet bæredygtigt” Det betyder, at be-
folkningen skal blive mere oplyst gennem informationer og af egen 
interesse. Ændringen skal komme indefra, fra de værdier vi skaber 
og omgiver os med, og vi skal være med til at påvirke hinanden i en 
positiv retning, med de redskaber eller den viden som vi får.

Netop dette delmål fungerer som omdrejningspunkt i dette speciale, 
hvor fokus er på at skabe en bedre kontakt mellem børn og naturen. 
I den følgende tekst gennemgås, hvad biodiversitet egentlig er for 
en størrelse, hvad tabet af biodiversitet omfatter, og hvorfor det er så 
vigtigt, samt hvilke tiltag der allerede er sat i gang, og som kan/bør 
bruges i udformningen af Gladsaxe Skole. 

Truslen mod Biodiversiteten

Illustration 5: Viser sammenhængen mellem tabet af arter og den voksende popu-
lation i verden. Grafen er fra Center for Biological Diversity (u.d.)
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De arter, som i dag findes på planeten, er kun en ganske lille del af 
de arter, som har levet på tidligere tidspunkter. For verden ændrer 
sig og det gør livet på vores planet også, hvilket betyder, at der sker 
en naturlig udryddelse af arter med tidens løb, som bliver erstattet 
af andre arter. Det er dog langt fra, hvad der er tilfældet, når vi snak-
ker om tab af biodiversitet. Aldrig før har så mange arter måtte lade 
livet på grund af ét væsen – Homo sapiens (mennesket). Ifølge Center 
for Biological Diversity (2009) er tabet af biodiversiteten eksponentiel 
stigende i takt med verdens population (ill. 5), og ligesom illustra-
tionen påpeger, slår artiklen også fast at “The correlation between hu-
man population growth and the decline of earth’s biodiversity is undeni-
able” (Center for Biological Diversity, 2009). Verdens population stiger 
med cirka 1 % i disse år (Wikipedia, 2012), hvilket betyder en stigning 
på cirka 70 mio. mennesker om året, eller rundt regnet 200.000 men-
nesker om dagen. På samme tid forsvinder arter fra jordens overflade 
i et tempo, der er skræmmende. FN vurderer, at arterne i dag for-     
svinder med en hastighed, der er op til 1.000 gange større end for 
blot få hundrede år siden (Millenium Ecosystem Assessment, 2005), 
mens Center for Biological Diversity (2013) mener, at tabet er helt 
oppe på 1.000-10.000 gange hurtigere end under ”normale” forhold. 
Dr. Terry Root (2012) mener, at vi indenfor 200-300 år vil opleve en 
”Mass extinction event”, en masseudryddelses hændelse, hvor mel-
lem 50-75 % af alle arter på jorden vil være forsvundet for altid. 

Det er en foruroligende udvikling, men alligevel er der alt for få men-
nesker, der tør stå ansigt til ansigt med realiteterne, og derfor ikke 
ønsker kendskab til dette eller blot benægter de fakta, som blotlæg-
ges for dem.  

Måden mennesket lever på skaber ustabilitet på vores planet, og 
ifølge Rockström et al. (2009) så er tabet af biodiversitet den fak-
tor, som er allermest kritisk. De har opsat de ni såkaldte planetariske 
grænser, som blandt andet omhandler ændringer i klimaet, drivhus-

Tab af biodiversitet

Billede 16: Syrener dufter ikke blot dejligt og pynter i landskabet, men de lokker 
også mange sommerfugle frem.
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national Union for Conservation of Nature, som står bag denne liste, 
der anses for at være den mest omfattende opgørelse af bevarings-               
status for biologiske arter på global plan (IUCN, i.d. & Wikipedia, 2013).      
Listen kortlægger alle de arter som er truede rundt omkring i verd-
en, hvilket bliver brugt som grundlag af vigtige beslutningstagere 
både i regeringer, NGO’er og i videnskabelige foreninger (IUCN, i.d.).        
Danmark har et stort ansvar, da det i henhold til IUCN er cirka 12 % 
af de europæiske rødliste arter, som er til stede i Danmark (Pino del 
Capio et al., 2013). 

Mange mennesker tror ikke, at det vil have den store påvirkning 
på dem, at naturens mangfoldighed er i tilbagegang. De opfatter 
ikke de vigtige koblinger, der er fra den lille bi til vores overlevelse 
i form af mad, eller hvordan nogle bittesmå organismer renser det 
vand, som vi senere skal drikke, for at kunne eksistere. ”Vi og de øvrige 
avancerede organismer er helt afhængige af ydelser fra jordens andre 
dyr og planter, som for eksempel bestøvning, nedbrydning af affald, 
rent vand og medicin” (Naturstyrelsen, 2011).  Hvis tabet i løbet af de 
næste århundrede bliver så massive som forskerne forudsiger, så vil 
vi miste uerstattelige funktioner i livets kredsløb. Konsekvenserne 
kan allerede mærkes nogle steder i verden. Eksempelvis i Kina, hvor 
de nogle steder er tvunget til at pode deres afgrøder med hånden, 
fordi de insekter som skulle varetage denne opgave, allerede er for-
svundet (Root, 2012). 

På baggrund af det foregående kapitel står det klart, at klima-               
forandringerne og især tabet af biodiversitet unægtelig sker i en 
sådanne hast, at vi bliver nødt til at handle nu. Selvom Danmark er 
et lille land, har vi et stort ansvar, da op mod 12 % af de europæiske 
rødliste arter er hjemmehørende i vores lille kongerige. Det er vigtigt, 
at imødekomme disse problematikker på en måde, som kan løse flere         
problemstillinger og samtidig skabe merværdi. Næste kapitel vil se 
på, hvad man kan gøre for at påvirke denne negative udvikling.

gasser i atmosfæren, forureninger og biodiversitet. Overholdes disse 
grænser mener de, at mennesket kan leve sikkert, men overskider 
vi en eller flere af disse så forudser de, at det vil have katastrofale 
påvirk-ninger på vores planet (ill. 6). Der bliver holdt øje og målt på 
de forskellige variabler, blandt andet på baggrund af  IPCC’s og UN-
CCD’s rapporter, på  global niveau, men også i relation til de systemer 
som knytter sig direkte til hver af grænserne (Rockström et al., 2009). 

Tre af grænserne er allerede overskredet, hvilket gælder for klima-
forandringerne, den naturlige balance for nitrogen og tabet af  bio-
diversitet. Mens hele verden går i tænkeboksen for at finde ud af, hvad 
vi kan gøre for at standse ændringerne i klimaet, så går en meget 
vigtigere ting vores næse forbi. Tabet af biodiversitet har en langt 
større påvirkning på jordens tilstand og følgerne kan være katastro-
fale, hvis vi ikke gør noget ved det.

I henhold til Naturstyrelsen (2011) eksisterer der op mod 10-13 mil-
lioner forskellige arter af levende organismer i verden, men kun 
knap 1,7 millioner forskellige arter af dyr, planter, svampe og mikro-               
organismer på jorden er registreret af mennesket (Anon., 2010). I 
Danmark findes der omkring 30.000 forskellige arter (Naturstyrelsen, 
2011 & Pino del Capio et al., 2013) og ifølge IUCN (2013b) er det kun 
38 af disse arter som er truede arter, hvorimod Danmarks Naturfred-
ningsforening beretter om op mod 1.800 truede arter, hvoraf 27 % 
er kendte danske arter (Dansk Naturfredningsforening, i.d.), mens 
op mod 72 % af alle arter i Danmark er i tilbagegang (Gabel, 2013b). 
Der er derfor stor usikkerhed om, hvor mange arter der er truet og i 
højere grad hvor mange der allerede er udryddet.

Danmark er i de seneste år blevet opmærksom på problematikken, 
og flere rapporter om biodiversitet har set dagens lys; Danmarks 
Biodiversitet 2010 (Ejernæs et al., 2011), Plads til Naturen (Køben-
havns Kommune, 2011) og Biodiversitet i Byen (Vincentz et al., 2013). 
En konkret indsats mod de truede dyrearter er ”The IUCN Red List 
of Threatened Species”, også kaldet rødliste arter. Det er the Inter-         
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Illustration 6: De ni planetariske grænser, som Rockström et al. (2009) arbejder 
med. For at mennesket kan leve videre uden fare for katastrofale ændringer, skal 
disse ni elementer blive inden for den grønne afgrænsning. Illustrationen er lånt fra 
oneplanet-sustainability.org.
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Mennesket har,  lige siden vi begyndte at opdyrke jorden i bonde-
stenalderen, haft en stor negativ påvirkning på biodiversiteten. 
Vi   begyndte at fælde skovarealer, tæmme vilde dyr og sætte vores 
præg på naturen, som for eksempel at rette åer og vandløb ud, for 
at få maksimal udbytte af de tilstødende marker/enge, som blev 
drænet så de kunne opdyrkes. Vi begyndte at slå os ned permanent 
og startede udviklingen til de urbane områder, som vi ser i dag (Mil-
lard, 2010). Intensiteten af landbruget, som dækker 2/3 af landet 
(Danmarks Naturfredningsforening, u.d.), er stigende og på blot ti år 
er markstørrelserne steget med 7 %, hvilket også betyder nedlagte  
læhegn og habitater (DMU, 2009) - steder hvor en stor del af biodi-
versiteten lever. På samme tid er byerne konstant i vækst og i 2007 
nåede verden en milepæl, hvor 50 % af verdens befolkning nu bor i 
byen (Müller & Werner, 2010). En udvikling som ser ud til at fortsætte. 

Denne udvikling er hård mod biodiversiteten, fordi planter og dyrs 
levevilkår konstant bliver presset på grund af ødelagte levesteder, 
fragmentering af naturområder og populationer, og stor belastning 

Byudviklingen er en af de væsentlige grunde til, at biodiversiteten er 
truet i så stort omfang, at arter dør med 1.000 gange højere hastighed 
i dag, end for blot et par hundrede år siden (Normander et al., 2009). 
For at klare os mod de udfordringer fremtiden byder, er det vigtigt, 
at vi kan se byerne som en del af løsningen, hvor vi kan afbøde en 
del af den negative udvikling. Naturen skal implementeres i byernes 
struktur og udformning, på lige fod med andre aspekter i byplanlæg-
ningen. 

Dette kapitel handler om, hvorfor biodiversiteten i byen er vigtig, 
og hvilke faktorer der påvirker den i en positiv eller negativ retning. 
Mennesket bliver også påvirket af naturen, og i hvilken grad de for-
skellige tiltag kan påvirke udfaldet af dette, vil også blive undersøgt. 
Desuden studeres, hvilke tiltag der er sat i gang på national og lokal 
plan, og hvordan disse kan påvirke projektet. 

Biodiversitet i byen

Vild Natur i Byen

Billede 17: På et græsareal hvor betingelserne er helt perfektet, vil det om 
efteråret poppe et hav af svampe op, store som små.
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af de arter, som lever i urbane landskaber meget sjældne og kun                 
registreret få steder i landet (Ejrnæs et al., 2011), hvilket betyder, at 
vi bør passe ekstra meget på dem. Naturen i byen er reguleret og har 
et skarpt udtryk med klippede græsplæner, kantede bede og belagte 
overflader – forhold som oftest ikke er de mest gunstige for biodi-
versiteten. Det kræver derfor et paradigmeskift for, at der kan ska-
bes gunstige forhold for naturen i byen. Den vilde natur skal opfattes 
som æstetiskt pænt, og ikke som noget, hvor der er sparet på øko-
nomien, som oftest er folks første tankegang, når de ser et græsareal, 
der er vokset vildt til, eller et væltet træ i skoven. Ved at give naturen 
plads til at udfolde sig, skabes nogle forhold, som er ideelle til planter, 
dyr og miroorganismer. 

For eksempel udforsker ”Vild med Vilje”, som er et projekt, der kører 
i Hovedstadsområdet, hvordan man skaber opmærksomhed og nys-
gerrighed omkring naturnær drift af grønne områder (Vild med vilje, 
u.d.). Projekterne er eksempler på, hvordan man ved at bruge en min-
dre intensiv pleje kan gøre et område mere sanseligt og oplevelses-
rigt, samtidig med, at det vil forbedre forholdene for biodiversiteten. 
For at få en idé om, hvordan den vilde natur kan implementeres i 
storbyen på en optimal, integreret og æstetisk måde, er der hentet 
inspiration fra andre projekter eller områder.

af næringsstoffer (Danmarks Naturfredningsforening, u.d.). Byerne 
kan have mere gunstige forhold for visse arter, hvilket resulterer i, at 
der er mange dyr, som bevæger sig ind mod byen og tilpasser sig 
disse omgivelser (Remar, 2012; Naturhistorisk Museum, u.d.). Byerne 
er der, hvor størstedelen af befolkningen bor eller har deres daglige 
gang i form af institutioner, indkøb og arbejde. Det giver potentiale 
for at viderebringe information og viden omkring naturen og bio-
diversiteten, ved bl.a. at skabe en bedre kontakt mellem naturen og 
byboerne.

”[Byerne]udmærker sig ved at være der, hvor flest folk bor, hvilket giver 
særlige muligheder for at formidle betydningen af biodiversitet og for 

at højne folks viden og engagement i at standse den tilbagegang i bio-
diversitet, som Danmark fortsat oplever.” 

– Vincentz et al., 2013

Byerne giver som udgangspunkt ikke plads til dyr og plantelivet, men 
alligevel formår arterne at tilpasse sig, finde levesteder ved skrænt-
er, baghaver og efterladte tomter, og skaffe næring. Faktisk er flere 
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”Hvis vi vil have en dejlig natur om 50 år, 
så skal vi opdrage nutidens børn til at for-

holde sig til naturen og passe på den.” 
- Vedelsby, 1998
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Hjemmehørende og invasive arter

De invasive arter kan være hurtigtvoksende og konkurrencedygtige 
og har en fordel, når der findes næringsstoffer i jorden, da mange af 
dem begunstiges af eutrofiering.
Der er yderligere to faktorer, som er fordelagtige for de invasive             
arter: ændrede forhold som påvirker de hjemmehørende arter,  og en 
stigning af fysisk nærhed af deres levesteder (McKinney, 2006). Dette 
kan også resultere i tilbagegang af biodiversiteten, fordi en enkelt 
art kan udkonkurrere og dermed erstatte mange forskellige arter, 
så artsdiversiteten bliver reduceret. Dette kaldes biotisk homogeni-
sering og er et udbredt problem i urbane områder (McKinney, 2006). 
Ifølge McKinney (2006) er urbaniseringen dét som har størst betyd-
ning for tabet af biodiversitet.

Som udgangspunkt skal man passe på med at introducere nye                
eksotiske arter, som kan have aggressiv vækst, fordi de kan udkon-
kurrere andre arter. Derfor vil der i opgaven lægges vægt på at en 
væsentlig del af planterne i designet skal omfatte hjemmehørende 
arter, også for at etablere planter som passer til nærmiljøet og de 
mikroorganismer og dyr, som der skabes levevilkår for.

I gennem tidens løb har mennesket transporteret sig over store af-
stande via forskellige transportmidler, som har resulteret i, at plant-
er, dyr og mikroorganismer også er blevet spredt på grund af men-
neskets uforsigtighed eller uvidenhed, til områder hvor de ikke var 
hjemmehørende. Nogle steder har de arter, som har haft gunstige 
levevilkår, spredt sig og udkonkurreret de eksisterende arter. På den 
måde har mennesket indirekte været skyld i, at biodiversiteten er 
presset.

I Danmark er der registreret 2.656 ikke-hjemmehørende arter, men 
kun 63 regnes for invasive arter og yderligere 17 arter er vurderet til 
på sigt at få invasive adfærd (Nationalt Center for Miljø og Energi, u.d.). 
De ikke-hjemmehørende arter, som importeres til Danmark og finder 
passende forhold, har nogle gange optimale betingelser, hvilket gør 
at de kan udkonkurrere de hjemmehørende arter. Mange af de hjem-
mehørende arter har over tid specialiseret sig under næringsfattige 
forhold og har derfor en ulempe på grund af de mange næringsstof-
fer, som findes nogle steder i jorden. 

Billede 18: Når man skaber områder, hvor mennesket ikke har direkte adgang,         
skaber man bedre vilkår for biodiversiteten. Et eksempel er Britzer Garden i Tysk-
land, som er en velbesøgt stor park i Berlin, men på grund af indretning med “vilde” 
områder, huser parken også en bred vifte af dyr, blandet andet ræve.
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Beplatningen

Når det kommer til valg af planter, er det fordelagtigt at fokusere 
på hjemmehørende arter i vedligeholdelsen og reetableringen. Ved 
f.eks. et hjemmehørende træ vil der være en større række organismer, 
som bruger træet til skjul, rede og føde. Det skyldes, at de hjemme-
hørende arter over tid har tilpasset sig hinanden. Ved at bruge dem 
fremfor ikke-hjemmehørende arter, sikrer man et langt rigere liv af 
insekter i trækronerne (Southwood, 1961 og Pinborg et al., 1885). 
Når det kommer til de mindre planter, er det vigtigt, at der også er 
et godt udvalg af pollen- og/eller nektar-planter, som er med til at 
give næring til bestøvende insekter. Beplantning er både levested og 
spisekammer for mange arter, og ved at arbejde med bær- og frugt-
buske, kommer maden bogstavlig talt til at hænge på træerne. Bær- 
og frugtbuske er ofte ikke brugt i byen på grund af det svineri, som 
planterne laver, når frugten modnes og falder på jorden (billede 23). 
Men frugterne tilbyder både mad til dyr og insekter i trækronerne, 
samt til de krybende insekter og dyr som kan få fat i nedfaldsfrugten.

Naturelementer

Naturelementer som oftest er meget æstetiske ukorrekte, giver        no-
gle af de bedste levebetingelser til biodiversiteten. Det kan være dødt 
ved (et træ som er væltet), det kan være nedfaldende grene og af-
skåret græs, stablede sten og murbrokker, vilde græsarealer eller tæt 
krat (billede 26 og 27) (Byhavenetværket, u.d.). Fauna har også brug 

Bynaturen er som regel veltrimmet og med højt plejeniveau,                   
men for at give plads til mere biodiversitet, er det nødvendigt at 
tænke i andre baner og lade naturen gå sin gang med en minimal 
indgriben, som også vil være af økonomisk hensyn. I forbindelse med 
udformningen af projektet er det vigtigt at se på, hvilke aspekter, der 
kan fremme biodiversiteten. Fokus er på fire emner hhv. pleje, be-
plantning, naturelementer og oplysning. Det er desuden vigtigt at 
tænke forbindelserne mellem de grønne områder ind, da de grønne 
korridorer er vigtige for at faunaen kan sprede sig ud i de grønne 
”patches” /områder. 

Pleje

Vedligeholdelsesbehovet af byens grønne oaser varierer meget 
fra den store park med ekstensiv pleje, som f.eks. (størstedelen af )      
Frederiksberg Have, til mindre åndehuller med et højere plejeniveau, 
som lommeparken Odinspark. For at skabe gode betingelser for bio-
diversiteten er det vigtig, at plejeniveauet tilpasses naturens præ-
misser og ikke blot menneskets (billede 24). Der skal arbejdes med 
naturens dynamikker og principper, en metode som kaldes naturnær 
drift. Biodiversiteten skal integreres i de målsætninger, der er for et 
område, så gartnerne er klar over hensigten med stedet. Ved at slå 
græsset færre gange, eller opsamle det afklippede plantemateriale, 
forbedres forholdende for biodiversiteten (billede 21). Når man fjern-
er det afskårede græs, udpiner man jorden og giver dermed også 
plads til flere urter og en større artsdiversitet (Buttenschön, 2007). For 
at det bliver gjort, skal plejerne gøres opmærksomme på den spe-
cielle vedligeholdelse og være positivt indstillet over for det.

Levevilkår for vild natur i byen.
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for at kunne søge til mere uforstyrrede områder, hvor der kan lægges 
en vis afstand til mennesket (og dets husdyr), som f.eks. i et vådom-
råde, eller et stort tæt buskads. For at skabe plads til små insekter,                                                                                                                      
skal man skabe hulrum, revner og sprækker, som de kan leve i. Et 
fænomen som er ved at udbrede sig, er det menneskeskabte insekt-
hotel, som fungerer lidt på samme måde som en bistade (billede 20). 
Vand er desuden et vigtigt element i bynaturen, da det giver væske 
og næring til arterne. Regnvandshåndtering er også et element, som 
er med til at skabe bedre betingelser for biodiversiteten, da regn-
vandet ledes ud på jordoverfladen, hvor det stille nedsives.

Oplysning

Når mere ideelle forhold er blevet skabt for biodiversiteten i de           
urbane landskaber, er det også af betydning at oplyse brugerne om 
intentionerne for området. Hvis brugerne bliver oplyst om hensigten 
for området og biodiversiteten, vil de være mere tilbøjelig til at tage 
hensyn, og måske endda opfange mere biodiversitet, fordi man      
bliver opmærksom på det. Skiltning med information evt. med en 
sjov tilgang, kan være ideelle til oplysning (billede 22 og 25).

Den vilde natur skal have en plads i den travle storby, da det er til 
både byens, menneskernes, floraen og faunaens fordel. Vi skal blive 
bedre til at lade naturen gå sin gang i byens områder, og acceptere 
væltede træer, nedfalden frugt og grene, og høj vegetation dér hvor 
det er muligt. Det skal være en fin balance, for det vilde skal ikke tage 
over, men holdes i skak af mennesket, så der er rum til både biodi-
versiteten, og således at udtrykket ikke bliver sjusket, men mere vild 
med vilje. Dette skal tilstræbes i projektet, hvor mange af de ”vilde” 
løsninger skal gavne eleverne.

Billede 19: Græsser har nogle fantastiske egenskaber, som kan være rigtig gode 
i dette projekt. Blandt andet kan de skabe gemmesteder/skjul, være dekorative 
størstedelen af året og have en meget lille pasningsgrad.

“If we don’t adapt now, we cannot 
adapt in the future - thereby there 

will be no liveable cities”  
- Kaitlin Lovell
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Billede 20: Insekthoteller er blevet mere og mere udbredt, her er det fra parken Parc 
de la Tête d’or i Lyon, hvor der var fuldt gang i aktiviteten hos bier, fluer og andre 
insekter.

Billede 21: I Lindevangsparken i København har de differentieret græsområderne, så 
nogle af dem fungerer som brugsplæne, mens ydrekanten kan vokse vildt, og kun 
slåes et par gange om året.

Billede 22: I flere af parkerne i Paris har de en oplysningstavle ved indgangen, så 
man på forhånd ved, hvad man kan støde på i det grønne område, og hvad man 
evt. skal kigge efter, hvis man vil se nogle dyr, insekter eller planter.

Billede 23: Nedfaldsfrugt i bybilledet kan forårsage en svineri på belægnings-      
fladerne, men er til stor gavn for fugle, insekter og andre dyr, som bruger frugttræer 
som spisekammer.
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Billede 24: The High Line i New York er et godt eksempel på en måde at håndtere 
den vilde natur i storbyen. Området blev nedlagt og voksede til med vilde planter 
over en årække. Disse planter er grundlaget for udformningen for den nye park. 

Billede 26:  På Roskilde Universitets Center har nogle af områderne fået lov at vokse 
vildt, som giver gode muligheder for, at planter og dyr kan indfinde sig og skabe 
gunstige levevilkår.

Billede 25: Et sjovt indslag i en lille park i New York, som gør brugerne opmærk-
somme på, at man skal vise hensyn til dyrlivet i parken.

Billede 27: Den vertikale regnvandshave består af mure i forskudte niveauer bygget 
af genbrugsmursten med indmurede bosteder til byens flagermus og småfugle. 
Udformningen skaber også plads til mosser, lav og andre murplanter



40

Naturen har stor positiv effekt på mennesket, specielt hvad an-
går stress og helbred. Ifølge undersøgelsen ”Danskernes brug af 
grønne områder – i et sundhedsperspektiv” (Hansen & Nielsen, 
2005),  så bruger mennesket i stor udstrækning de grønne områder 
som et frirum og til at afstresse, idet  93 % af deltagerne oplever, at                                         
naturen har en positiv indvirkning på helbredet og humøret. Rap-
porten konkluderer, at adgang til naturen har en stor påvirkning på 
stressniveauet, og det er der flere andre rapporter som bekræfter 
(Normander et al, 2004 og Stigsdotter et al., 2010). En daglig færden i 
naturlige omgivelser giver også en større modstandsdygtighed mod 
sygdomme generelt (Normander et al., 2004).

“By looking at biodiversity through the lens of health and also looking 
at health with an eye for biodiversity, we can achieve mutual health 

benefits for cities and biodiversity.” 
- Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2012

Umiddelbart vil man måske opfatte stress, som noget de voksne 
lider af, men det er i stigende grad også blevet noget som børn og 
unge bliver påvirket af. En skolebørnsundersøgelse fra 2006 vis-
er, at op mod hver fjerde skoleelev er påvirket af stress ugentligt                                       
eller oftere (Stressforeningen, u.d. c). Derfor er det meget vigtig,                                                    
at få skabt nogle mere afslappede forhold i dagligdagen, som kan 
hjælpe de unge mentalt. Ifølge den svenske undersøgelse ”Ute på 
Dagis” fremgår det tydeligt, at ophold i naturen har stor betydning 
for børns udvikling, hvilket giver mindre sygdom, bedre koncentra-
tion og bedre motorik i forhold til de børn som leger på en almindelig 
legeplads (Nyrop-Larsen, 1998 og Vedelsby, 1998b).  

Ifølge pædagogerne i Toftegårdens Børnehave, som har været med 
i ”Projekt Udeleg”, har det været tydeligt at se store gevinster ved, at 
børnene har deres daglige gang i naturen, som ”Ute på Dagis” også 
beretter om. De har blandt andet erfaret, at børnene er blevet mere 

“Biodiversity is a foundation of human health” 
- Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2012. 

Så simpelt kan man give udtryk for, hvor vigtig biodiversitet er for 
mennesket. Men hvad er det helt nøjagtigt, at naturen kan bidrage 
med, som er så uundværligt for mennesket? Det vil det følgende     
kapitel blandt andet afdække. 

Naturen påvirker os mentalt, men økosystemer er også en vigtig              
årsag til, at vi kan opretholde et godt helbred, blandt andet ved 
at rense vores drikkevand, levere naturmedicin og rense luften 
(Naturstyrelsen, 2011). Mange mennesker er ikke bevidste om, hvor 
stor påvirkning naturen har på vores helbred og mentalitet. Når        
alting springer ud om foråret, skoven grønnes og fuglene kvidrer, 
kommer vi i godt humør, mens en spadseretur i skoven kan give os 
et lille overskud og vandets rislen får os til at slappe af. Disse direkte 
påvirkninger på mennesket bliver gennemgået i den følgende tekst, 
med henblik på, hvad der vil være optimalt at implementere i en   
skolegård.

Livstilssygdomme (ikke-smitsomme sygdomme) er i kraftig vækst 
over hele verden, især i Vesten, hvor både stress og depression er 
så udbredt, at hver 5. dansker forventes at blive ramt af depression 
(Stressforeningen, u.d.b), mens hver 10. dansker har symptomer på 
alvorlig stress hver eneste dag (Stressforeningen, u.d.a). I dag dør 36 
millioner mennesker årligt  af livsstilssygdomme, en udvikling som 
formodentlig vil stige til 44 millioner i 2020 (Secretariat of the Con-
vention on Biological Diversity, 2012). Det er et kæmpe samfunds-
problem, som hvert år koster 14 milliarder kroner i Danmark alene til 
sygefravær og sundhedsvæsenet (Secretariat of the Convention on 
Biological Diversity, 2012). Disse problemer kan reduceres ved at ind-
føre mere natur og biodiversitet i byerne.

Naturens påvirkning på mennesket
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Når den spontane opmærksomhed bliver stimuleret, påvirker det 
de positive emotioner og energier, som er med til at nedsætte vores 
stressniveau (Stigsdotter & Randrup, 2007). Ved at bruge naturen 
som læringsrum i skolegården, er der en stor sandsynlighed for, at 
børnenes trivsel på mange måder vil forbedres, samtidig med at det 
også vil påvirke de ansattes arbejdsvilkår (Lottrup et al.,2013). Ifølge 
en rapport om livsstil og naturkvalitet (Petersen et al., 2011) har man 
fundet frem til, at naturen giver en stor sansemæssig påvirkning, som 
er vigtig for vores mentale sundhed. Sanseoplevelserne beror på 
lyde, lugte og fornemmelser i langt højere grad end bestemte dyre-
og/eller plantearter. Det betyder derfor ikke noget, om man kender 
arterne og hvilke arter der er tale om, men i højere grad en samlet 
helhed, som er noget mere udefinerbar.

”Byernes udfordringer med at sikre borgernes sundhed kan og bør også 
kobles med en mere rig og mangfoldig bynatur.” 

- Vincentz et al, 2013.

Mennesket er selv en del af naturen og hvis dette forhold bliver 
mere ligeligt, vil det være til fordel for begge parter. Ved at indføre 
vild natur og biodiversitet på skolens udearealer, vil børnene opnå 
bedre indlæring, få et tættere bånd til naturen og få et bedre hel-
bred. Naturen lærer fra sig, skaber nysgerrighed og rolige omgivelser, 
samt øge børnenes daglige dosis af vigtig motion. Dette giver gun-
stige forhold for biodiversiteten, der på grund af børnenes stigende            
interesse vil få mere opmærksomhed nu, men også i fremtiden.

rolige, som har resulteret i færre konflikter og mindre skæld ud, de 
har fået højere selvværd, bedre sprog og færre sygedage. Børnene er 
desuden blevet klogere på naturen, som de med glæde deler ud af til 
familien, når de er sammen i naturen (Grundtvig, 2004). 

Fedme er også et stigende problem hos børn og unge, og en under-
søgelse viser, at andelen af overvægtige blandt de 11-15 årige er    
steget fra 5 % til 15 % på 25 år (Holstein et al., 2007). Ved at etablere 
spændende og uforudsigelige elementer i børns dagligdag, kan man 
stimulere eventyrlysten, og dermed også sætte gang i den fysiske   
aktivitet, som er med til at holde børnene sunde og til at sørge for en 
bedre søvn (Holm & Tvedt, 1998). Ved at aktivere den fysiske aktivitet, 
sættes der også gang i motorikken, som er meget vigtig for børnenes 
krop. Blandt andet har ”Hej skal vi lege”-kampagnen meget fokus på 
dette, for at mindske mængden af skadede børn på skadestuen (An-
dersen, 2013). Naturen har en tiltrækkende kraft, og ved at etablere 
buskads og vild natur, vil børnene formodentlig blive tiltrukket af 
dét, som disse elementer skygger for, og gå på opdagelse i ”naturen”. 
Endvidere er det alment kendt, at børn også bliver fascineret af dyr, 
om det er mariehønen, hesten eller elefanten. Ved at gøre plads til 
den vilde natur i form af planter og ekstensiv pleje, følger forskellige 
dyrearter med. Det kan være sundt for børnene at stifte bekendtskab 
med disse dyr for at forhindre en eventuel frygt eller væmmelse, som 
mange kan få af for eksempel edderkopper eller biller. 

”..[de] daglige naturoplevelser giver den fortrolighed med naturen, der 
er forudsætningen for, at børn vokser op som hensynsfulde brugere af 

natur og miljø.”
 – Nyrop-Larsen, 1998.

Ophold i naturen eller grønne omgivelser stimulerer den spontane 
opmærksomhed, som har en effekt på vores nervesystem og dermed 
indirekte også vores mentale sundhed (Kaplan, Kaplan & Ryan, 2007). 
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At blive klogere på naturen

Børns omgang med naturen har ikke kun en påvirkning på dem selv, 
deres omgangskreds og deres familie, men også naturen på længere 
sigt.

“The children and nature movement is fuelled by this fundamental idea: 
the child in nature is an endangered species, and the health of children 

and the health of the Earth are inseparable.” 
- Louv, 2008b

Rigtig mange videnskabelige undersøgelser peger på, at der er 
stor sammenhæng mellem barndommens naturoplevelser og den        
voksnes miljøbevidsthed (Chawla and Cushing 2007, Cheng og Mon-
roe, 2012, Ewert et al., 2005, Kals et al., 1999, Lohr, og Pearson-Mims, 
2005). Ifølge Gerrish (2013) vil børn, som er eksponeret for naturen 
og naturlige elementer, i højere grad udvikle empati og ansvar-
lig bevidsthed for andre levende organismer. Både børn og vokse 
vil, ved at bruge mere tid i naturen, få større respekt for artsdiver-
siteten af liv og forstå den større sammenhæng mellem forskellige 
elementer i den naturlige del af verdenen. Det hænger sammen med, 
at hjernen rummer flere forskellige intelligenser, blandt andet musik-
alsk og matematisk intelligens, men altså også en ”grøn” intelligens.  
Denne grønne intelligens er blevet registreret senere og bliver også 
kaldt natursynet eller den naturalistiske intelligens (Gardner, 1999). 
Den grønne intelligens bliver fodret, når kontakten mellem naturen 
og mennesket bliver dyrket, og der skabes indblik i naturen. Dette er 
nødvendigt fordi intelligenser skal stimuleres for at udvikles, og jo 
mere børn stimuleres af naturen, jo større grøn intelligens vil de få 
skabt.  

Helt små børn forstår verden gennem lyde og lugte i langt højere 
grad end voksne, fordi det er de sanser, som er bedst udviklet på 
det tidspunkt, et slags dyreinstinkt om man vil. Det betyder, at børn          
inden de starter i skole godt kan forstå forskellen på fodsporene fra et 

“..the human child in nature may well be the most important indicator 
species of future sustainability.”  

- Louv, 2011

Børn fra byen er i dag i højere gad distanceret fra naturen og miljøet 
end tidligere, enten pga. overbeskyttelse fra forældrenes side (White, 
2004, Louv, 2008a (kap. 10)), deres egen frygt (Louv, 2008 (kap. 9)) el-
ler på grund af al den teknologi, som omringer dem i dag. Disse børn 
har sværere ved at finde ro og koncentration end børn, som har sin 
vante omgang i naturlige omgivelser (Gray, 2013), hvilket har store 
konsekvenser for indlæring og undervisningen. Ophold og omgang 
i naturen kan lære børn at have omsorg og medfølelse med naturen, 
som er en vigtig faktor for at ændre den generelle verdensopfattelse 
af naturen og jorden. Hvordan lærer vi vores børn og unge at passe 
på den skrøbelige natur, og er det muligt at lade denne viden og 
forståelse påvirke de voksne i ligeså høj grad? I det følgende kapitel 
beskrives nogle af disse problemstilinger, og der uddybes hvordan 
man udformer skolearealer, så de kan bruges til indlæring og udfold-
else. Til sidst kommer jeg med nogle eksempler fra andre skoler, som 
kan bruges til inspiration i dette projekt.

Leg og Læring

Billede 28: Selsmosen i Taastrup er et stort regnvandsanlæg, hvor der er stor fokus 
på at skabe interaktion mellem mennesket og naturen. Her kan man pumpe van-
det fra søen op og styrer vandets vej tilbage ved at åbne og lukke for lugerne i 
anlægget.
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”Unlike television, nature does not 
steal time; it amplifies it”

 - Louv, 2008a
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Partivipation with Wild 
Nature in Childhood

16 %

26 %

21 %

7 %

10 %

Participation with Domesti-
cated Nature in Childhood

Environmental Attitudes in 
Adulthood

Proenvironmental Behavior 
in Adulthood

Controle Variables:
Age, race, gender, 
Income, education

Childhood participation in 
Environmental Education

Illustration 7: Illustrationen som er genskabt fra Wells og Lekier (2006) og den viser, 
hvordan forskellige aktiviteter i naturen kan påvirke personers miljøvenlige tank-
tegang som voksne, og hvorledes det kan føre videre til bæredygtige handlinger.



45

2006), hvilket betyder at den indirekte påvirkning fra ophold og leg i 
naturen har langt større effekt end at undervise børn i miljøaspekter. 
Dette skyldes formodentlig, at undervisning i klimatilpasning, bære-
dygtighed og klimaforandringer er for abstrakte emner for helt unge 
mennesker, og derfor giver det ikke noget markant udbytte. Emner 
som disse er svære at gå til, og præsenteres som oftest med en vok-
sens tilgang og ikke ud fra børnenes perspektiv (White, 2004). Istedet 
er det børns nysgerrighed i naturen, hvor de går på opdagelse og 
sonderer nye områder og emner, som er med til at øge deres ind-
læring og faglige viden indenfor  et bestemt felt. Dette understøtter 
Gray (2013), som forklarer vigtigheden af at forstå undervisning som 
andet, end den man får gennem skolen. I dag  forstås uddannelse 
som noget der gøres mod barnet af en voksen, men uddannelse 
går langt længere tilbage end skolen, og faktisk foregår den største 
del af  indlæring udenfor klasselokalets fire vægge. Mennesket er                       
fra naturens side et meget nysgerrigt væsen (Gray, 2013), og det 
kommer i den grad til udtryk i måden vi lærer på. Jo mere ukendt og 
nyt noget er, jo mere bliver børn draget til at udforske det (Schulz & 
Bonawitz, 2007 i Gray, 2013).

egern og en hjort, og de kan også se forskel på et grantræ og en bøg, 
til trods for at de endnu ikke har lært at tælle eller binde deres egne 
snørebånd (Louv, 2008b). Tidlige barndomsoplevelser er med til at 
sende en person ned ad en bestemt sti mod et bestemt udbytte som 
voksen (Wells og Lekies, 2006). Derfor er det vigtigt, at disse egen-
skaber bliver stimuleret så tidligt i forløbet som muligt.

En undersøgelse har vist, at det ikke er lige meget, hvilken form 
for natur, som børnene skaber kontakt til, hvis man på længere 
sigt ønsker at skabe grobund for både miljøvenlige holdninger og                            
adfærd (Wells og Lekies, 2006). Undersøgelsen viser, at mens der ved 
aktiviteter i ”vild natur” som barn, er en stor positiv effekt på en mere 
bæredygtig adfærd som voksen, så er der ved ”tæmmet natur” kun 
er en marginal effekt. Alligevel har aktiviteter i begge kategorier en 
positiv effekt på en miljøvenlig tankegang (ill. 7), hvilket dog ikke er 
det samme som miljøvenlig adfærd (Verplanken, 2011). 

Ved miljøvenlig undervisning er der kun et ganske lille udbytte i 
forhold til en miljøvenlig tankegang som voksen (Wells og Lekier, 
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ter, så vil de med opvæksten udvikle sig i den kultur som mennesket 
er en del af (Cobb, 1959). I takt med udviklingen skal man påvirke 
de unge mennesker i en retning med visse værdisætninger inden-   
for bæredygtighed og miljø. Rammenerne for denne påvirkning                
kan for eksempel være et udeareal på en skole. Ved at ændre ram-
merne kreativt, kan man påvirke børnene indirekte, hvilket i længden 
vil have en bedre effekt. Som et eksempel så har Volkswagen taget 
initiativ til flere kreative tiltag, for at få folk til at handle mere bære-
dygtigt. For eksempel har de beklædt en almindelig trappe, som et 
klaver der spiller, når man betræder den. Trappen var placeret lige 
ved siden af en rulletrappe ved en metroopgang, men efter tiltaget 
tog op mod 66 % flere den almindelige trappe frem for rulletrappen 
(The Fun Theory, 2009). Tiltagene skal mest ses som inspiration, da 
de er særdeles ekstreme og ikke særlige videnskabelige. Men kon-
ceptet med at udforme arealerne på en kreativ måde, som lægger op 
til bæredygtig adfærd, vil der arbejdes videre med i opgaven.

Udearealerne er de perfekte omgivelser til at understøtte denne  ind-
gangsvinkel, hvor eleverne skal helt tæt på naturen, blandt andet i 
forbindelse med leg. For at skabe de mest optimale rum for leg, skal 
der arbejdes med et kønsneutralt udgangspunkt, som skaber flere 
aktive lege- og læringsmiljøer, der henvender sig til begge køn, også 
gerne på samme tid (EMU, 2009). Det er desuden vigtigt at skabe rum 
væk fra de traditionelle stereotyper, som f.eks. drenge spiller fodbold, 
og piger leger med dukker. Det skal være op til den enkelte elev at 
bruge rummet på en måde, som passer til ham/hende uden, at der 
ubevidst trækkes en stereotyp ned over hoved på dem. Der skal 
også tages hensyn til forskelligheden blandt eleverne, hvor nogle 
ønsker at lege selv (eneleg), parallelt med andre (parallelleg), mens 
andre foretrækker gruppelege (Steenhold, 2006).  Disse aspekter skal  
tænkes ind i projektforslaget for at skabe de bedste betingelser for 
leg og læring.

I takt med at flere mennesker flytter til byen, og urbaniseringen 
spreder sig som ringe i vandet ud fra byernes centrum, er der alt for 
mange børn, som ikke er opvokset med en daglig kontakt til naturen, 
f.eks. i form af storblomstrende enge, brusende å-løb  eller livlige              
skovkroner. Ifølge Cobb (1959) er præ-puberteten en vigtig periode 
for påvirkninger, hvor de unge mennesker er mere disponible for at 
have et åbent sind overfor naturen. De påvirkninger der sker på dette 
stadie vil have livslang påvirkning og være lagret i hukommelsen for 
evigt. Dette udsagn er et halvt århundrede gammelt, men teorien 
virker stadig, dog er der kommet en faktor ind, som påvirker børns 
opvækst i højere grad end nogensinde før - teknologien! Mange 
unge bruger størstedelen af deres tid foran fjernsynet, spillekonsol-
ler, mobiltelefoner, computer eller tablets (Van Boeckel, 2010). Det 
er en form for overhalingsbane, som nutidens unger lever i. Alt hvad 
der foregår i den virtuelle verden forgår i et tempo, som den naturlige 
(virkelige) verden sjældent kan følge trop med. Når de unge forlader 
den virtuelle verden, og kommer ud til naturens rolige præmisser, 
kan det være svært at blive fanget og opslugt på samme måde. 

Mange magthavere i form af politikere, statsoverhoveder og NGO’er 
prøver at påvirke folk på en direkte måde til en mere bæredygtig livs-
stil. Cobb (1959) pointerer, at man i stedet for at arbejde baglæns fra 
det voksnes perspektiv til barnet, skal man i stedet gribe ind i barn-
ets leg og kunst. Ved at gribe ind i et tidligt stadium, er der større 
sandsynlighed for at ændre identiteten af denne person, hvilket vil 
være af stor betydning senere i livet. I henhold til Verplanken (2011) 
er bæredygtige værdier ikke ens betydende med, at man udfører 
bæredygtige handlinger. Dette sker kun, hvis værdierne er en del af 
en persons identitet og ikke noget, som er pålagt personen. En vigtig 
pointe er, at ens handlinger på længere sigt bliver til vaner, og så snart 
det er blevet vaner, er de meget sværere at bryde med og påvirke. 
Hvis man antager, at børn er født som dyr, med tilhørende instink-

Påvirkning i en tidlig alder

Billede 29: Børnene kan være med til at få de voksne ud i naturen, på samme måde 
som de voksnes indflydelse også er vigtig for at få de unge mennesker ud i naturen. 
Her på Danas Plads Legeplads hygger far og barn inde i buskadset med en “tarzan-
bane”.
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”Unlike television, nature does not steal 
time; it amplifies it” 

-Louv, 2008a
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Bevægelse og Indlæring

De fysiske rammer som eleverne leger under i skoletiden er med til 
at disciplinere identitetsdannelsen, og kan være tænkt ind i under-
visningen (EMU, 2009). Den nye skolereform, som træder i kraft fra 
skoleåret 2014/2015, har også et stort fokus på bevægelse og motion 
(Undervisningsministeriet, 2013). Det skal indgå som et element i de 
længere og mere varierende skoledage, hvor eleverne skal bevæge 
sig i gennemsnit i 45 min. hver dag. Motion og bevægelse kan indgå i 
den fagopdelte undervisning, bl.a. idræt, og i den understøttende 
undervisning, hvor det kan bruges pædagogisk til arbejde med 
fagenes indhold. 

Alle mennesker er forskellige og derfor er måden, som vi optager            
viden på også meget forskellig. Det specifikke udgangspunkt, som 
den pågældende elev har, er med til at bestemme, hvilket udbytte 
eleven vil få af en given situation/undervisning (Hyllested, 2006), 
og her spiller de forskellige intelligenser ind. Alt efter hvilken intel-
ligens der er bedst udviklet hos pågældende, vil det have betydn-
ing for, hvorledes personen stimuleres og optager viden. Derfor skal 
skole-gården rumme flere forskellige aspekter for at kunne fagne 
bredt. I det nye koncept ”Ny Nordisk Skole”, som implementeres på 
flere skoler i landet, bruges leg som et redskab til både at opnå bedre 
uddannelse og bedre sociale og personlige kompetencer. ”Vores 
konklusion er klar: Fysisk aktiv leg er en så effektivt ramme om læring 
og fællesskab, at den bør integreres systematisk i Ny Nordisk Skole” 
(Borup et al., 2012). Det er der fire grunde til:

1) Leg er med til at skabe lyst til læring, hvilket resulterer i, at børn 
udvikler sig hurtigere og bedre, både personligt og fagligt, i forhold 
til tvunget læring. 

2) Leg understøtter en bredere fysisk kontakt og brug af kroppen, 
som øger børns kognitive evner, samt deres sociale færdigheder og 
følelser. 

Billede 30: Bolden er tit omdrejningspunktet for legen i skolegården, med det skal 
ændres så flere lege- og læringselementer kan motivere de unge til en anderledes 
brug af skolegården i følge Ny Nordisk Skole
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For at benytte sig af den indirekte læring som relationen mellem 
børn og naturen skaber, skal udformningen af udearealerne tænkes 
anderledes. Den traditionelle udformning af en skolegård med faste 
overflader, simple linjer og stringent udtryk, skarpe overgange og 
traditionelle redskaber som gynger, rutsjebaner og klatrestativ hen-
vender sig til den passive elev, som venter på at få input fra andre 
i stedet for selv at udforske. I stedet vil en skolegård med et rodet 
udtryk, flere elementer og mere flydende overgange stimulere helt 
andre impulser hos eleverne. Så selvom det umiddelbart ikke vil 
virke som oplagt til indlæring, vil den i langt højere grad stimulere                 
de aktive elever (Malone og Tranter, 2003). Det er vigtigt at skabe rum 
til udfoldelse, udforskning og kreativitet, og dermed gå væk fra faste 
rammer og entydige elementer. 

Ud over at fange børnenes opmærksomhed og forhåbentlig påvirke 
dem i en mere bæredygtig retning, er håbet at det yderligere kan 
sprede sig som ringe i vandet. På samme måde som børn kan lære af 
forældre, i ligeså høj grad kan forældrene lære vigtige ting af deres 
børn (Wonderopolis, u.d., Vaughan et al., 2003 og Hirsbak, 2013). 
Børnene kan fungere som en slags troværdige ambassadører, som 
bringer budskaber videre, så det bliver familieanliggender (Hirsbak, 
2013). Faktisk kan de voksne være mere tilbøjelige til at lytte til kloge 
råd fra deres børn, når de f.eks. kommer hjem fra skolen og fortæller 
med begejstring i stemmen, i forhold til videnskabsmænd, tv-værter 
eller eksperter som prøver at belære os via medierne. Derfor er håbet 
med projektet at skabe forbindelse fra naturen til børnene, og videre 
til de voksne.

3) Glæden ved at lege er nødvendig for at indlæring overhoved     
finder sted. 

4) Igennem legen lærer børn at tænke kreativt, pga. færre rammer, 
som gør at de lærer at bruge andre metoder til opgaveløsninger 
(Borup et al., 2012). 

Konceptet om at bruge leg som et redskab til at optimere læring 
er også en af grundstenene i denne rapport, for at skabe en mere 
varieret hverdag for eleverne og optimere deres koncentration og 
dermed også deres indlæring.

For at bruge leg under den direkte indlæring, som lærerne står for, 
skal skolegården udformes med elementer, som kan indgå i un-
dervisningen, enten før eller efter undervisning i klasselokalet. En                           
undersøgelse har vist at elever, som har fået undervisning i elementer, 
som findes på skolens udeareak, vil efterfølgende følge op på emnet 
i skolegården (som f.eks. biologiundervisning om en sø), hvilket i den 
grad forstærker indlæringen (Malone og Tranter, 2003). Skolegården 
skal desuden lægge op til et differentieret læringsmiljø for at favne 
bredt blandt eleverne og påvirke flest mulige.

At hive undervisningen udenfor er både med til at skabe et bedre 
forhold mellem eleverne og naturen, men kan også gavne deres ind-
læring på andre måder. De fysiske rammer brydes ved at hive elev-
erne ud af klasselokalet og ud under åben himmel. Denne ændring 
kan være med til at øge elevernes opmærksomhed, motivation og 
kan åbne for nye forståelser (Hyllested, 2006). Ikke nok med at de får 
luft til hjernen, så bliver alle sanser sat i spil ved at skabe en mere 
håndgribelig læringssituation, i stedet for kun at sætte hjernen i spil, 
der normalt er omdrejningspunktet for indlæring (Dansk Center for 
Undervisningsmiljø, 2004). 
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Billede 31: På MV16 skolen i Melton var lærerne blevet inddraget i forbindelse med udformningen 
af skolens nye udeareal, hvor der var fokus på at håndtere regnvandet, samtidig med at skabe mu-
lighed for at bruge arealet i undervisningen. Blandt andet havde billedekunstlæreren efterspurgt 
blomster, som har en flot frøstand/vintertilstand, som man kunne bruge til at tegne i vinterhalvåret. 
At inddrage lærerne er også vigtig i dette speciale, da det gør det lettere for lærerne at acceptere 
projektet, føle ejerskab og komme frem til de mest optimale udformninger til brug i undervisnin-
gen. 

Inspiration

Som en del af processesen til at komme frem til spændende                           
løsninger til Gladsaxe Skoles udearealer, har det været vigtigt at 
komme ud og se og blive inspireret af andre projekter og se hvordan 
leg, indlæring, regnvand og biodiversitet kan implementeres  i desig-
net. 

Blandt andet har Klimaskolen ved Roskilde, Blitzer Park ved Berlin, 
Melton Vale Post-16 Centre i Melton (UK) og en håndfuld legepladser 
i København været med til at skabe kreative tanker og gode idéer, 
som kan bruges til at udvikle projektet, og derfor fortjener de også en 
plads i opgaven. På de følgende sider kan ses en håndfuld af de idéer, 
som har været brugt til den videre projektering.



51

Billede 33: I Lindevangsparken er dette vandlegeområde meget brugt af de helt små børn, også selv-
om der ikke er vand i. Det er lykkes at skabe et område som både fungerer med og uden vand. Det  er 
vigtigt i dette specialeprojekt at tænke over, at der kun vil stå regnvand ganske få dage om året, og 
derfor skal udformingen i høj grad også kunne fungere uden vandet!

Billede 32: Klimaskolen udenfor Roskilde har fokus på regnvand og har en nedgravet faskine med 
en membran under for at holde på noget af vandet. Derfra kan børnene pumpe det ud i deres 
regnbed, som de selv har været med til at hente planter til og beplante. Ved at lægge membranen 
ned under faskinen skabes et vandreservoir, hvor man kan få en større udnyttelse af regnvandet til 
børnenes leg, som skaber en merværdi. En måde at arbejde med maximal udbytte af vandet er også 
vigtigt i dette speciale.
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Billede 34: Computerlegepladsen i H.C. Ørstedsparken byder på en anderledes form for leg, hvor 
teknologien spiller ind og skaber rammerne. Dog er der et par enkelte elementer, som er helt     
simple, men alligevel rigtig spændende. Blandt andet dette bord, som har et mikroskop, lineal, 
vinkelmåler og ligende funktioner, som børnene kan bruge til at udforske naturens elementer, 
som insekter, blade eller sten. En måde at få elevernes nysgerrighed i spil, og forhåbentlig få dem 
til at udforske naturens elementer endnu mere, er også et bærende aspekt i specialet.

Billede 35: Østen for Solen, og Vesten for Månen er navnet på en fornyligt istandsat legeplads på 
Amager. Legepladsen rummer et væld af muligheder for børn i alle aldre med skjul, buskadser, fan-
tasifulde træfigurer, balanceelementer, bold- og gyngearealer. På billedet ses Mads, som brugte 
lang tid på at lege på disse meget simple, men effektive træfigurer med sin 10-årige storebror. 
Træfigurerne udfordrede dem begge på deres balance og smidighed ved at bestige, klatre igen-
nem, og lege “jorden er giftig” på dem. At bruge simple løsninger, som motiverer eleverne til fysisk 
udfoldelse, er meget vigtig i speciale.
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Billede 36: Legepladsen ved Sundbyvester Plads har et flot æstetisk udtryk med en rød tråd i form 
af den røde farve, som går igen over hele legepladsen. Vandet er taget med ind i området, hvor 
børnene kan pumpe det op fra en beholder og følge dets vej ned ind til centrum af pladsen. Plad-
sen har også meget fokus på klatreelementer, hvor blandt andet dette klatrestativ, ikke blot giver 
mulighed for at udfordre ens klatreevner, men også gør det muligt for ophold i midten (det sorte 
underlag) og nyde nyde udsigten fra toppen. At skabe spændende opholdssteder og -rum, som 
også sætter gang i en fysisk brug af kroppen, er også et vigtigt aspekt i specialet.

Billede 37: I Britzer Garden i Berlin har de også stor fokus på børnenes udfoldelse, men også en 
smule indlæring, blandt andet ved hjælp af dette verdenskort, som er tegnet i belægningen. På 
billedet ses Europa nedefra (Italien tættest på) og med visse kendemærker fra de forskellige byer, 
blandt andet den Lille Havfrue, som er placeret oven på København på kortet. Det er en sjov og 
spændende måde at lære børnene om geografi, og kan bruges til inspiration for specialet i forhold 
til indlæring og leg.
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Gladsaxe som projektområde

Som tidligere nævnt er der en markant stigning af folk som flytter 
til byerne, en udvikling som spreder sig over hele verden, dog med 
kraftigst vækst i Asien (Nusca, 2010). Danmark er ingen undtagelse 
og i Hovedstadsområdet forventes der at ske en vækst på næsten 20 
% de næste 10 år (frem til 2023) (Klintefelt, 2013). Det vil også have 
stor påvirkning på Gladsaxe Kommune, som er en forstad til Køben-
havn, fordi byens areal vil sprede sig ud over allerede eksisterende 
grænser, og dermed centralisere Gladsaxe endnu mere i hovedstads- 
regionen. Gladsaxe betragtes som en fuldt udbygget kommune, men 
da der stadig vil ske vækst i kommunen, vil byen udvikles til en tæt-
tere by, særligt omkring bymidterne og de store stationer (Gladsaxe 
Kommune, 2012). Presset stiger dermed også på de grønne områder, 
hvilket formodentlig også vil betyde, at afstanden til de grønne om-
råder bliver større. Jo længere der er til de grønne områder jo mindre 
vil man opsøge disse områder. En rapport af Stigsdotter et al. (2011) 
viser, at der er signifikant mindre sandsynlighed for, at man bruger de 
grønne områder, hvis der er mere end 300 m. derhen. Derfor er det 
vigtigt at skabe gunstige forhold i kommunen, hvor børn og unge 
kan komme tæt på naturen i dagligdagen. En oplagt start ville være 
at tage fat i børnenes hjemmebane på skolerne. Gladsaxe Kommune 
ligger højt i terrænet, hvilket betyder at kommunen under kraft-
ige skybrud, leder rigtig meget vand ind til København, som ligger              
lavere i terrænet (ill. 9). Derfor har oplandsområderne, blandt andet 
Gladsaxe, også et ansvar for at håndtere regnvandets opstrøm, ved at 
nedsive det lokalt.

Projektet tager udgangspunkt i en skole der er placeret i Gladsaxe 
Kommune, som er en forstadskommune til København med omkring 
66.000 indbyggere (Gladsaxe Kommune, 2013a). Gladsaxe Kom-
mune har et grønt image og sætter meget fokus på klimatilpasning 
og regn-vandshåndtering, hvilket gør den særlig interessant at ar-
bejde med. Skolen ligger centralt i kommunen og hedder Gladsaxe 
Skole. Den har en anderledes skolestruktur, hvor læringen er baseret 
på de individuelle elever og ikke lærerne, som normalt er udgangs-                  
punktet. Skolen kan få beføjelser til at ændre på strukturen og måden 
at undervise på, da Gladsaxe er en frikommune, hvilket giver nogle 
helt specielle muligheder. Det følgende afsnit vil gå mere i dybden 
med, hvilken kommune Gladsaxe er, hvordan de arbejder med kli-
matilpasning og beskriver til sidst overordnet, hvad Gladsaxe Skole 
står for.

Gladsaxe Skole

Illustration 8 (øv.) : Det grønne område viser Gladsaxe Kommunes placering i 
Danmark. 

Illustration 9 (t.h.): Et principsnit for hvordan Gladsaxe Kommune ligger i fht. 
Københavns Kommune, og hvorledes kloakkerne dermed leder store mængder 
vand mod hovedstaden. Snittet viser, at ved opstuvning vil vandet stige i kloak-
kerne på de laveste steder, dvs. København.
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I Klimatilpasningsplanens handlingsplan er det også nævnt som 
en konkret handling at skabe udstillingsvinduer til inspiration for 
borgerne, så de kan se nogle af de tiltag, som kommunen laver på    
offentlige arealer. Et projekt på en skole, og tilmed i et problem-         
område, vil kunne leve op til disse ønsker, og være med til at skabe 
fokus på klimatilpasning, både i børnehøjde og for de borgere/foræl-
dre som kommer på skolen.

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune arbejder i høj grad med at få deres borgere til 
at håndtere regnvandet lokalt, og derved få flere til at koble sig af 
kloaknettet for at give bedre plads, og for at undgå de store og dyre 
udvidelser af kloakken, som der er behov for, for at kunne håndtere 
fremtidens kraftige regnhændelser (Gladsaxe Kommune, 2011). Kom-
munen arbejder sammen med forsyningsselskabet Nordvand for at 
få borgerne til at lave regnvandsløsninger, blandt andet ved at til-
byde dem at de kan få en del af tilslutningsbidraget tilbage, som ved 
100 % afkobling svarer til 23.472 kr. pr. husstand i 2013. I erhvervs-
områder kan man få 23.472 kr. tilbage pr. 800 m2 afkoblet areal.  

Kommunens Vand – og Klimateam arbejder med klimatilpasning af 
kommunen, som tager udgangspunkt i klimatilpasningsplanen, der 
forventes at blive endeligt vedtaget i starten af 2014. Klimatilpas-
ningsplanen sætter fokus på 13 områder, hvor der er høj risiko for 
oversvømmelser, der kan give store materielle skader. Planen handler 
om at forebygge skader og gener af de kraftige skybrud, som frem-
tiden vil byde på, og sætter samtidig fokus på at håndtere hverdags-
regnen på overfladen og dermed mindske belastningen på kloak-
ken. Et af de 13 områder, hvor kommunen prioriterer sin indsats, er 
området Klausdalsbrovej Vest, som Gladsaxe Skole blandt andet er 
en del af. I klimatilpasningsplanen fremstår Gladsaxe Skole også som 
en ud af tre nævnte problemområder i området Klausdalsbrovej Vest. 
Problemområderne er blevet analyseret til at være de arealer, som 
er hårdest ramt under et skybrud, og derfor kræver områderne sær-
lig klimatilpasning. Klimatilpasningsplanen arbejder på tre niveauer: 
den enkelte matrikel, lokalområdet og større gennemgående løs-
ninger, hvor denne opgave vil arbejde videre med det første niveau, 
som er den enkelte matrikel, dog med det i mente at se på de over-
ordnede strukturer. 

Illustration 10 (øv.) : Det grønne område viser Gladsaxe Kommunes placering i 
forhold til resten af hovedstadsområdet og fingerplanen. 

Illustration11 (ned.) : Figuren i midten illustrerer Gladsaxe Skoles placering i kom-
munen.
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Gladsaxe Skole ligger både centralt og højt placeret i Gladsaxe Kom-
mune, og ligger omgivet af veje; Gladsaxe Møllevej mod øst, Klauss-
dalsbrovej mod syd og Ræveholmen mod nord og mod vest (ill. 12). 
Skolen sætter rammerne for en dagligdag for omkring 750 elever 
og har derfor en markant betydning for området og kommunen.

Egegård Skole som i dag hedder Gladsaxe Skole, blev ind- 
viet tilbage i 1957 i en periode, hvor hele Gladsaxe var i stor 
vækst, hvilket krævede flere skoler til alle nytilflytterne. 
Skolen blev tegnet af den unge Gert Edstrand sammen 
med               to kollegaer, mens Eva og Nils Koppel stod 
for detail-                       projekteringen. Det var en tid, hvor 
andre skolebyggerier var begyndt at eksperimentere med 
etplansbygninger for at komme væk fra de store monu-
mentale skoleblokke og skabe en bedre tilknytning mel-
lem klasselokalerne og udeområderne. Egegaard skole 
blev også et etplans-projekt med et fremsynet og moderne 
design, som stadig i dag fungerer super godt. Det blev tænkt 
ind som et element i lokalområdet, da den æstetisk var formet 
så den passede ind i gadebilledet, uden at stikke ud eller virke 
dominerende i de nye parcelområder. Klasselokalerne er samlet 
to og to i selvstændige bygninger og var designet til både at ind-
holde et undervisningslokale, samt et grupperum i et lavere niveau. 
Dette var muligt på grund af hældningen fra øst til vest. Udearealet 
var opdelt i seks udendøresrum som hang sammen af en lille hæld-
ning op mod næste niveau. Ud til hvert af uderummene havde fire 
klasselokaler udgang, en disposition som var helt ukendt i Danmark, 
men som havde forventning om at skabe en bedre tilknytning mel-
lem eleverne og deres klasselokale (Fogsgaard, 2007). Projektet var 
eksperimentelt og fremadrettet, på samme måde som den nye om-
strukturering af skolestrukturen må siges at være det.

Gladsaxe Skole

Billede 38, 39 og 40 : Ortofoto fra Danmarksmiljøportal fra hhv. 1945 (øv.), 1954 og 2012 
(ned.). Det er tydeligt at se, at området var udkanten af byen, da skolen blev bygget (i 
1957), og at hele området var i rivende udvikling (stor udvikling fra 1945 til 1954).  Da 
skolen (den orange figur) blev bygget var den i periferien af byen, men i dag er den helt 
central placeret i Gladsaxe Kommune.

Illustration 12: Et udsnit af en radius omkring skolen på 700 m. (tilfældigt valgt, i 
fht. hvad illustrationen skal vise), som illustrerer hvilke store veje og grønne og blå 
områder som findes tæt ved. Illustrationen viser også, hvilken brug de forskellige 
områder har.

Erhverv 

Villakvarter

Boligselskaber

Kolonihave
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Skolen lægger også stor vægt på at lære eleverne om bæredygtighed 
i form af f.eks. sund kost, biobrændsel og bier. Skolen har allerede tre 
små plantekasser stående ved SFO’en, hvor der er krydderier i, som 
bliver brugt til hjemkundskab. De har også planer om at få bistader 
i et af deres atriumgårde, mens de ønsker at de andre skal bruges til 
hhv. kyllinger, blomster til bierne og kartofler og demonstrering af 
biobrændsel (Fogsgaard, 2013). 

Gladsaxe Skole har også investeret i nogle undervisningselementer, 
HOPLA-spil, som er anlagt i gårdspladsen, men som ikke rigtig bliver 
brugt. Skolen ønsker flere og mere brugbare indlæringselementer 
og legefunktioner, blandt andet mulighed og rum til simple og lidt 
gammeldags lege (Fogsgaard, 2013). Dette kunne for eksempel være 
at hinke, kast-bold-mod-væg-og-hop-over og lignende lege. Der 
er planer om en ny gynmastiksal på skolens ejendom, men i sted-
et er det et ønske fra ledelsen, at pengene bliver brugt på at forme 
udearealet til fysisk aktivitet, som kan indgå i undervisningen i idræt 
(Fogsgaard, 2013).

Det er skolens mål at få ”Det grønne flag” i dette skoleår (2013/14), 
som betyder at de arbejder for, at undervisningen giver indsigt i 
bæredygtighed og fokuserer på vores natur og miljø. Målet med    
projekt ”Det grønne flag” er at få de unge involverede og skabe inter-
esse omkring bæredygtig udvikling ved at involvere dem i projekter, 
som skaber” engagement, viden, forståelse og lyst til at gøre en for-
skel” på det bæredygtige felt (Grønt flag, grøn skole). 

Gladsaxe Skole er et godt udgangspunkt for Gladsaxe Kommune til 
at etablere et udstillingsvindue til borgerne. Et projekt som under-
støtter klimatilpasningen, både med regnvandshåndtering, biodiver-
sitet, indlæring og sundhed. Opgaven er at designe et projekt som 
passer til deres ønsker, og som kan realiseres i virkeligheden, også 
økonomisk set.

Gladsaxe Skole, som skolen hedder i dag pga. af en sammenlæg-ning 
af Gladsaxe Skole og Egegård Skole, har i over et år været struktureret 
på en væsentlig anderledes måde end den traditionelle folkeskole. 
I 2012 satte lærere og ledelse sig sammen for at designe en mere 
fremtidssikret og nytænkende skolestruktur, som tager udgangs-
punkt i børnenes indlæring på deres vilkår, og gjorde dermed også 
op med mange års struktur, som har fulgt en industrisamfunds-                            
mæssig tankegang, hvor undervisningen var i centrum (Villesen, 
2013 og Fogsgaard, 2013). 

Den nye struktur tager afstand fra 45 minutters timer, og arbejder i 
stedet i blokke fra 9:00-12:00 og 13:00-15:00, samme struktur som 
universiteterne opererer med. Der bliver skabt bedre sammenhænge 
mellem de forskellige fag og tværfaglighed er i centrum, hvor lærerne 
arbejder på tværs af fagene, og skaber temadage. Desuden ønsker 
skolen at blive lærebogsfri for at lærerne skal skabe undervisnings-
materialet, så det er mere skræddersyet til den enkelte klasse. Ifølge 
skolelederen Michael Mariendal er fokus på, at læreprocessen skal 
ændres for at skabe et større udbytte og for at ruste eleverne bedre 
til fremtiden (Villesen, 2013). I denne tankegang passer et kreativt 
udendørs læringsrum ganske godt, da det er en alternativ måde at 
få indlæringen ind og løse problemstillinger, som ifølge konklusion-
erne under ”Undervisningsaspekt” er en mere optimal måde at lære 
på. Dette stemmer overens med skolens vision om at skabe uderum 
for læring og bevægelse, hvor der er fokus på at udfordre sin krop, få 
pulsen op og opnå en forbedret indlæring året rundt. I forbindelse 
med planen om etableringen af en ny gymnastiksal på græsarealet 
vest for skolen, udtaler Wenche Fogsgaard, at de fra skolens side 
ønsker at komme med nogle modargumenter til, hvordan man kan 
bruge pengene på en måde, så eleverne får mere ud af det. De mener 
blandt andet, at et fokus på at få nogle udearealer, som kan bruges 
året rundt, og med aktiviteter som både kan bruges til idræt, under-
visning og leg, vil give et større udbytte på bundlinjen (Fogsgaard, 
2013).

Billede 41: Gladsaxe Skole har mange charmerende små elementer i deres skole, og med den lave bebyggelse skabes der et bedre overblik og lettere tilgang fra klasselokalerne til 
udearealerne.
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Tværfaglighed og dobbeltfunktionalitet

Projektet som skal designes på Gladsaxe Skole, skal både være 
med til at håndtere problemerne med skybrud og fyldte kloakker,                      
tabet af biodiversitet, udbredelse af viden, bedre helbred og klogere 
elever. For at projektet skal være overskueligt skal disse elementer 
tænkes sammen i én stor kontekst, hvor flere elementer spiller sam-
men i én løsning. Det skal handle om klimatilpasning med merværdi, 
som Sventdler snakkede om på en VandPlus-konference, hvor man 
fokuserede på at løse problemerne på en måde, så man også er med 
til at skabe merværdi. VandPlus projekterne går ud på at skabe regn-
vandsløsninger plus noget andet, noget som der vil blive arbejdet 
videre med i dette projekt. Forskellen i dette projekt er, at vand ikke 
er det centralt bærende element, men er på lige fod med biodiver-
sitet og indlæring. De tre elementer skal sammen skabe synergi og 
udfoldes på skolens areal for at skabe et unikt lærings- og legemiljø.

På baggrund af den tidligere research bliver der for de forskellige 
afsnit fundet visse positive følger ved de forskellige tiltag, som der 
arbejdes videre på i udformningsfasen. Det gælder for følgende seks 
designparametre:

Biodiversitet – Regnvandshåndtering – Skybrudssikring – Undervis-
ning – Sundhed – Oplysning (om bæredygtighed) (ill. 13).

Andre aspekter som kunne arbejdes ind i projektet senere, kunne 
være: affaldssortering, transport, bæredygtigenergi, økonomiske 
strategier og implementering af lokalsamfundet.  

I hvert af delelementerne/områderne i hele designet skal der tænkes 
to eller flere af de overstående elementer ind. På den måde imøde-
kommes flere problemstillinger i samme projekt og kan derfor siges 
at være økonomisk fordelagtigt. 

Billede 42 og 43: En faunakorridor ved Novo Nordisk i Måløv, som gør det mere 
optimalt for diverse padder (det lille billede) at finde vejen fra oplandet hen til det 
nyanlagte vandområde, samtidig med at det også fungerer, som et regnvands-      
element, der er med til at håndtere regnvandet.
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Illustration 13: De 6 designparamtre: Regnvandshåndtering (A), skybrudsikring (B),  
biodiversitet (C), sundhed (D), undervisning (E) og oplysning (F), som på tværs skal 
spille sammen i den nye skolegård for at skabe større tværfunktionalitet, merværdi 
og dynamik.

Billede 44: Musicon i Roskilde har dobbelfunktion af at være en regnvandsløsning 
for hele den nye bydel, Musicon, samtidig med at det fungerer som et sportsareal 
med mulighed for fysisk udfoldelse via skating og cykling.

Billede 45: Et grønt område hvor regnvandet ledes til, er udstykket med en række 
store trædesten, som børnene kan bruge til siddepladser ved tørvejr, eller som 
“jorden er giftig” efter regnvejr (Augustenborg, Malmö).

A B C D E F





 Del 2: Analyse
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Eksisterende Plan

Den eksisterende plan for Gladsaxe Skole (ill. 14), viser den meget 
specielle udformning af skolen, som skaber helt unikke gårdmiljøer 
omkring bygningerne. Bygningen åbner op ud mod vest og væk fra 
den mest befærdede vej, Gladsaxe Møllevej, og placerer sig godt i 
landskabet ved at følge det eksisterende terræn ned mod sports-     
arealet.

Skolen består af en hovedbygning, samt to tilbygninger i form af 
svømme- og gymnastikhal og SFO/indskoling. Derudover har skolen 
også et stort sportareal mod vest, som fylder mere end en fjerdedel 
af projektområdet. Skolen er omgivet af veje og ligger derfor som en 
“ø” midt i det omkringliggende landskab.

Illustration 14: Den eksisterende situationsplan for Gladsaxe Skole
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Illustration 15: Model af området omkring skolens bygninger, set fra oven og fra siden.

Terrænmodel af den bebygget del af Gladsaxe Skole
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Terrænanalyse

Skolen ligger på et højdepunkt både på matriklen og set i forhold til 
det omkringliggende kvarter. Grunden falder fra en kote 41 mød øst 
til kote 37 på det vestligste punkt på sportsarealet. Det giver et fald 
på 4 meter, som tydeligt har været med til at skabe skolens udform-
ning med forskellige plateauer i skolegården og inde i bygningerne. 

Sportarealet er hævet i terræn, for at skabe et helt fladt niveau for 
sportsudøverne. Det betyder, at terrænet falder meget i bunden af 
sportarealet ned mod vejarealet (1:2). 

Ved at kigge på waterdropsanalysen (ill. 17) kan det ses, at det meste 
af vandet automatisk vil løbe ud på legearealerne, men på sydsiden 
af skolens bygning har terrænet et uheldigt fald ind mod bygningen. 
På samme måde falder terrænet fra vestsiden af SFO’en også ind mod 
bygningen. De to steder skal der en særlig indsats til for at aflede   
regnvandet væk fra bygningerne og fundamentet. 

Terrænet giver en rigtig god mulighed for at håndtere regnvandet, 
og transportere det på tværs af skolen til glæde for eleverne. På                 
grund af det kraftige fald mod vest, vil overfladevandet under sky-
brud løbe direkte ned til de beboere som bor mod vest, da der er 
ingen terrænformateringer til at holde det tilbage. Derfor skal der i 
udformningen af projektforslaget, tages højde for overfladeafstrøm-
ninger og overløb mod vest.
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Illustration 16:  Et højdekurvediagram som viser det kraftige vald mod vest, både 
på matriklen og i nærområdet.

Illustration 17: Waterdrops-diagrammet viser, hvor vandet vil løbe hen, hvis det 
lander på krydsene. Der er et naturligt fald mod vest, men små lokale jordforhold 
giver vandet lokale hældninger, f.eks. mod midten af skolegårdene.
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Indskolingsgården

Rumlig Analyse

Skolen er et fladt etplans byggeri. Byggeriet ligger godt i landskabet 
og står i fin kontrast til de store flotte platantræer, som tårner sig op 
mellem bygningerne. Skolen er delt op i en hovedbygning med et 
lærer-område (lærerværelser og forberedelse), faglokaler, kantinen 
og samlingssted. Derfra går der fire ”ben” ud fra hovedbygningen, 
hvor klasselokalerne ligger bundet sammen af et gangareal. Der-
ved skabes to skolegården, én skolegård mod nord og én mod syd, 
for hhv. for de ældre elever og de yngste (ill. 18), samt fire indelukk-
ede gårde.  Derudover findes der en svømmehal, en gymnastiksal 
og et indskolingshus med indbygget SFO (fremadrette omtalt som 
SFO’en). Der er planer om at etablere en større gymnastiksal på det 
store sportsareal ved siden af multibanen, men ønsket fra skolens 
side er at skabe et udeareal, som kan aktivere eleverne på en anden 
og mere interessant måde end en gymnastiksal. 

Skolearealet er delt ind i syv områder: de to legearealer; skolegårdene 
(hhv. indskoling og udskoling) og ”SFO” området, et sportsareal, 
alléen, gårdhaverne og yderkanten. Disse områder er markeret på il-
lustration 18 og vil blive gennemgået enkeltvis i den følgende tekst.

Området bærer præg af, at det er de yngre elever, som bruger denne 
gård, hvor der er tegnet en del spil og tabeller på asfalten, og der er 
et gynge- og et klatreområde. Gården er delt op i fire plateauer, som 
er adskilt af en støttemur på ca. 80 cm, lavet af træbjælker og med 
bøgepur på toppenfor at skærme kanten af. Ud af de oprindelige pla-
tantræer (Platanus occidentalis) står der to tilbage på hvert plateau, 
og én i den store sandkasse (som er nogle år yngre). På hvert plateau 
er der to relative store halvtage, som kun bliver brugt minimalt og 
som optager en masse unødig plads. 
Området er i dårlig stand med ødelagte halvtage, bænke og støtte-
murer, og meget nedslidte græsarealer. Et par af de små gårde ind 
mod klasselokalerne er vokset til og er ikke særlig godt vedligehold-
te, mens en del af den eksisterende beplantning er gået ud. Der er 
behov for renovering af indskolingsgården, som også allerede er bes-
tilt af skolen. Dette kunne sagtens kombineres med en opgradering 
af skolegårdens udearealer, hvor der er meget mere fokus på fysisk 
udfoldelse.

Billede 46:  Boldspillet firkant spilles på tværs af køn og er meget populær.

Billede 47: Legearealet i den store sandkasse med en masse klatreelementer er 
det primære legeområde i gården.

Sportsarea

SFO

Gårdhaver

Udskoling

Indskoling

Yderområdet

Indgangsområdet

1 2 3 4

llustration 18: Inddeling af skolens areal i syv områder. Dette omfatter indskolings- 
og udskolingsgården, SFOen, sportsarealet, alléen, gårdhaverne  og yderkanten.
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SFOUdskolingsgården

I det separate hus holder de helt små klasser (0. og 1. klasse) samt 
de yngstes SFO til. Området bag bygningen, som for nyligt er blevet 
renoveret, har spændende legefaciliteter, blandt andet et klatretårn, 
gyngestativer, armgang, bålplads, en lille fodboldbane og en tarzan-
bane. Der er desuden en kompostbeholder samt en del plantekasser 
og krukker med blomster og krydderier i (som eleverne selv har 
hentet på en ekskursion), der bliver brugt i undervisningen. Der er 
for nyligt blevet plantet en række selje-rønnetræer (Sorbus interme-
dia) over mod sportsarealet, formodentlig for at skærme af, og der er 
to nye indhegnede områder med små hasselbuske (Corylus avellana), 
som umiddelbart virker malplacerede og ikke særlige gennemtænk-
te.
Græsarealerne omkring legeelementerne tættest på SFO-bygningen 
er nedslidte flere af stederne, og der er også tendens til store vand-
pytter, formodentlig på grund af traktose efter etableringen af udbyg-
ningen på SFO’en. Et problem som de også har sydøst for bygningen, 
hvor overfladevand løber i retningen af bygningen. Området bliver 
flittigt brugt, både i skole- og SFO-tiden, og der er gode muligheder 
for at integrere regnvandet i legeområdet, hvor vandet kan bruges 
rekreativt, og hvor eleverne får oplevelsen af vandet under regnvejr.

Dette område, som er forbeholdt de ældste elever, er mere simpelt 
udformet og bedre vedligeholdt end den anden gård. Denne gård 
er på samme måde delt op i fire plateauer, som er adskilt af en støt-
temur på ca. 80 cm. med bøgepur på toppen for at afskærme kanten. 
Kun fem ud af de oprindelige tolv platantræer (Platanus occidenta-
lis) står tilbage, og er fordelt med ét træ på hvert plateau og to på 
øverste niveau i græsplænen. Der er nogle nye opholdselementer og 
et enkelt fodboldmål, som bliver flittigt brugt samt to basketmål. De 
små gårde mod klasselokalerne er helt simple, belagt med fliser og 
uden andre elementer. 
De har fået nye støttemure af granit (i stedet for træbjælker) og tre 
ud af de fire halvtag er renoveret. Græsarealerne står også væsent-
lig flottere end i den anden gård. Området lægger ikke op til særlig 
mange aktiviteter, og opholdsmulighederne er ikke særlige gode. De 
større elever leger ikke, derfor kunne der i stedet skabes en masse 
spændende opholdsmuligheder, f.eks. interessante grønne områder 
som stimulerer alle sanser.

Billede 50:  Tarzanbanen i bunden af området byder på træstubber, sten og ud-
kigspost på toppen af bakken. 

Billede 51: Legetårnet med armgang er meget populær blandt de yngste børn.

Billede 48:  Fodboldmålet bliver flittigt brugt af de store elever. 

Billede 49: Opholdsrum er et vigtigt element for dette område.
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Sportsarealet Alléen

Dette område er i høj grad præget af den flotte platan-allé (Platanus 
occidentalis), som skaber en stor rumlig værdi for skolen. Området er 
indkørsel for køretøjer og cykler ind til skolen. Det hele er asfalteret, 
og bruges til cykelparkering under halvtagene, til officielle sam-
linger for hele skolen og som brandvej. Området er rammet ind af et 
stort bøgepur ud mod sportsarealet og huse mod øst, mens platan-      
træerne skaber et grønt loft. Området  bliver brugt til samlinger af 
hele skolen, men bliver ikke rigtig brugt af eleverne i frikvartene.  
Dette skyldes sandsynligvis at udformningen af området hverken 
ligger op til ophold eller leg. Det er et relativt stort område med en 
minimal brug, hvilket kan ændres for at udnytte hele skolens areal 
optimalt. 

Dette område rummer ud over et sportsareal med to 7- og én   
11-mands fodboldbane, en multibane og et længdespringsområde, 
som er relativ nyt. Arealet bliver også brugt af sportsklubber udefra, 
hvilket betyder, at skolen elever ikke må spille på arealet i visse peri-
oder om vinteren. Ellers bliver det flittigt brugt af eleverne til forskel-
lige aktiviteter i frikvartererne og efter skole.  
Området ligger som det lavest placerede på matriklen og er et helt 
fladt område, som er omringet af et trådhegn og bøgepur op mod 
alléen. Arealet har et stort potentiale til at kunne håndtere store 
mængder regnvand, da der ikke er nogen træer eller bygninger, som 
der skal tages hensyn til. Da området ligger lavest på matriklen, vil 
det være hensigtsmæssigt at overveje, om der er mulighed for sky-
brudsløsninger her.

Billede 53: Den nye multibane bliver flittigt brugt af eleverne.

Billede 52:  Fodboldklubber udefra benytter også boldbanerne 
sammen med skoleeleverne.

Billede 54: Alléen set indefra, hvor de store platantræer tårner sig op og skaber 
en flot ramme for området.  
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De indre gårde Den ydre kant

Det ydre område omkring skolens bygninger er primært græsareal, 
som er hegnet inde af bøgepur ud mod vejene, samt indgangsgården 
ved den officielle hovedindgang. På forsiden af bygningen står der 
tre af de oprindelige fire egetræer (Quercus petraea), som er blevet 
suppleret med to nye egetræer siden hen. På siden af bygningerne 
er der plantet platantræer, desuden findes der lidt buskads hist og 
her, men ikke noget der giver sammenhæng. Der er huller to steder 
i hækken, som gør det muligt at komme ind på skolens areal. Man 
kan fra indskolingsgården via legearealet komme ud på ydersiden af 
bygningerne, og derfor er dette område hegnet ind, så børnene ikke 
kan bevæge sig ud til Klausdalsbrovej. 
Området er omsluttet af hække og bygninger og fremstår som en 
bagside til bygningerne og er med tiden blevet glemt som et funk-
tionelt område. Det har resulteret i, at områdets elementer ligger hen 
uden funktion og vedligeholdelse,. Dette gælder blandt andet et par 
skure, et lege element, en bænk og et træhegn. Området bliver ikke 
brugt af eleverne, og har mest funktion som et “overskudsareal”. Det 
er en skam, da der er relative store grønne arealer, som sagtens kan 
udnyttes bedre. I dette område kan  der med fordel fokuseres mere 
på en varieret og vild beplantning og et flot udtryk udadtil.

Mellem klasselokalerne og gangkorridorerne er der skabt fire små 
gårdhaver, hvor der kun er adgang fra bygningerne og kun med      
nøgle. Dvs. eleverne har ikke adgang uden en lærer, og derfor bliv-
er disse udearealer sjældent brugt. Der findes også en indre gård 
ud for lærerværelset, hvor kun lærerne har adgang, og som bliver 
brugt i frokostpauser og til grillfester. Samlet set er gårdhaverne 
anlagt meget ensartede. De har et græsareal med små træer i, hvor 
træsorterne varierer fra gård til gård. Gård nr. 4 (ill. 18) har en vigtig 
funktion, da indgangspartiet til skolen har direkte udkig til denne 
gård, og derfor er den også med til at skabe et førstehåndsindtryk af 
skolen. Skolen har allerede idéer til, hvad de godt kunne tænke sig at 
bruge gårdene til. De vil gerne have kyllinger i én af dem, have bier 
i en anden, have blomster til bierne i det tredje og have kartofler og 
andre planter, som kan bruge til biobrændsel (til undervisningen) i 
den sidste gård. 
Disse gårde kan udformes som mere skøbelige områder i fht. sko-
legårdene, som skal være mere robuste og kunne tåle leg. Eleverne 
bruger primært gårdene til at kigge på fra deres klasselokaler eller 
fra gangene mellem klasselokalerne, hvilket giver potentiale til at 
udforme spændende grønne områder, som er mere sårbar over for 
forstyrrelser.

Billede 56: Fra hovedindgangen til skolen er der direkte udsigt til en af de indre 
gårde, som dermed også er med til at give et førstehåndsindtryk af skolen.

Billede 58: Det eneste sted, som ligger op til at blive brugt, er ved dette bålsted, 
hvor en sti fører ud til sandkassen i indskolingsgården.

Billede 55: Gårdrummene har en mere intim atmosfære og en tematisk             
beplantning  

Billede 57: Det er tydeligt, at den egentlige ydre kant fremstår som en bagside til 
skolen, hvor tingene falder lidt fra hinanden.
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Registrering af Området

Beplantning 

(Buddleja davidii). En del af de nye æbletræer og sommerfuglebuske 
er plantet i forbindelse med ”Den grønne karavane”, et undervis-
ningsforløb, som er lavet i samarbejde med Gladsaxe Kommunes 
Grønne Idecenter. Træerne er plantet for at forbedre biodiversiteten, 
men er endnu ikke særlig store. Beplantningen er plantet uden struk-
tur, men tanken bag er god, da det er nogle spændende arter. Der 
skal arbejdes videre med spiselige buske/træer og planter, som er af 
særlig interesse for insekter og dyr.

De små indre gårdhaver har hvert sit udtryk i beplantningen. Gård 
nr. 1 har nogle store flotte uægte tulipantræer (Magnolia, ukendt art), 
som har et fantastisk udtryk om foråret hvor de står i fuld flor med 
store hvide blomster. Gård nr. 2 har kun et lille nyplantet æbletræ og 
to sommerfuglebuske, men ingen gamle træer eller buske. Gård nr. 
3 har nogle rigtig flotte kristtjørn (Ilex , ukendt art), som er opstam-
met til halvanden meters højde, og som dekorerer rigtig flot i vinter-
halvåret, med de blanke stedsegrønne blade og røde bær. Den sid-
ste gård (nr. 4) har opstammet kirsebær-kornel buske (Cornus mas), 
som er stammet op i næsten to meters højde. De står rigtig farverige 
om efteråret med både blade og frugter. I lærernes gårdhave er der 
fire større paradisæbletræer (Malus, ukendt art), samt en vintersne-
bolle (Viburnum burkwoodii) og to nye, små sommerfuglebuske. Men 
træerne står lidt ”tilfældigt” placeret rundt på græsplænen i gården, 
og står som de eneste rumskabende elementer. Træerne står gener-
elt rigtig flot i de fleste gårdhaver, men områderne rummer virkelig 
gode muligheder for at skabe mere intime og flotte udearealer, som 
elever og lærere har udsigt i en stor del af den tid, som de tilbringer 
på skolen. Gård nr. 4 burde også optimeres i udtrykket, da den ses fra 
hovedindgangen som noget af det første, når man træder ind.

Beplantningen har særlig værdi i dette projekt, da den har meget stor 
betydning både for stedets udtryk, børnenes leg og biodiversiteten.

Den primære beplantning på skolen består af de store gamle pla-
tantræer (Platanus  occidentalis) og bøgepur (Fagus sylvatica). I alt 
findes der omkring 50 store platantræer, hvor en stor del af dem         
skaber alléen. Træerne er plantet under skolens etablering i 1957 og 
er derfor 56 år gamle. De er meget karakteristiske for skolens udtryk, 
og gennem tiden er der også blevet tyndet ud i træerne, blandt an-
det fordi deres rødder lavede skader på bygningerne. I dag står under 
halvdelen af de oprindelige træer tilbage i skolegården. Eksempelvis 
var der oprindelig tre trærækker i indgangsområdet, men den mid-
terste er blevet fjernet, så nu stå der kun to rækker tilbage og former 
alléen. 

Platan er en ikke-hjemmehørende art, hvilket ikke er et godt funda-
ment for biodiversitet, da mange hjemmehørende dyre- og svampe-
arter ikke er tilpasset til træet i særlig høj grad. Til gengæld har de, på 
grund af deres alder, en stor arkitektonisk værdi. I løbet af de næste 
år er der risiko for, at træerne bliver til risikotræer, specielt hvis der har 
været/bliver foretaget forkert beskæring eller jordarbejder for tæt på 
rødderne. Desuden er der en platansyge, som i løbet af de næste årti-
er formodentligt kommer til Danmark, og som i værste fald kan tage 
livet af træerne. Det er vigtigt at variere beplantningen af træarter   
fremadrettet, både for at skabe større diversitet i området, men også 
for at imødekomme problemet med de forskellige træsygdomme. 
Det vil være optimalt at plante nogle træer nu, for at de kan nå at 
vokse sig store, inden en evt. sygdom eller svamp inficerer træerne, 
så de risikerer at blive farlig for deres omgivelser.

Der er blevet etableret nye træer og buske inden for de sidste år, 
blandt andet er der plantet rønnetræer (Sorbus intermedia) i SFO’ens 
legeareal, æble træer (Malus domestica), samt sommerfuglebuske 
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Illustration 19: Beplantningen
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Billede 59: Kristtjørn-gården

Billede 60: Konel-gården

Billede 61: Magnolie-gården Billede 62: De stor platantræer skaber et grønt loft
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Barrierer

Da projektområdet er omgivet af veje, er der skabt en solid beplant-
nings-buffer hele vejen rundt om matriklen– især ud mod Gladsaxe 
Møllevej, som er den mest trafikerede af de omkringliggende veje. 
Der er desuden plantet en række platantræer i skellet ud mod Glad-
saxe Møllevej og Ræveholmen, der fungerer som et svævende hegn. 
Bøgepurren omkring skolen skaber en bagside mellem vejene og 
bygningerne, som ikke udnyttes optimalt og som længst mod vest er 
blokeret af endnu en bøgehæk (se yderområdet på ill. 18). Dette gør, 
at området kun benyttes, hvis der er et decideret formål, da det ikke 
er et gennemgangsrum. For at fremme denne brug trænger området 
til at blive åbnet op mod vest til hhv. SFO området og til alléen for at 
man kan komme væk fra området ad andre veje end den man kom 
derind. 
Forsiden er ikke særlig imødekommende pga. den robuste og ensart-
ede hæk, som lukker af for interaktion med omverden. Bøgehækkene 
går igen i skolegårdene, hvor de er med til at markere afsatsen til 
det næste plateau og fungerer som et hegn for at forhindre, at elev-
erne falder ud over kanten. Det skaber et meget ensartet, stringent 
og lukket udtryk for hver gård. I stedet burde hækkene fjernes eller                 
erstattes af en mere varierende og spændende beplatning, som kan 
skabe sammenhæng mellem gårdene, i stedet for at adskille dem. 
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Illustration 20: Barrierer
Planen viser, hvor de markante barriere i form af bøgepur er. 

Billede 63: Bøgepuren og halvtaget som adskiller platauerne Billede  64: Bøgepuren ud mod Gladsaxe Møllevej
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Belægning

Næsten 50 % af skolens område er dækket af impermeable over-  
flader som tag, asfalt og fliser. Trækker man sportsarealet fra og ser på       
arealet inden for hækken, som omkredser grunden, svarer det til at 
66 % eller 2/3 er faste overflader. Lidt over halvdelen af de faste over-
flader er bygninger, og af de resterende overflader er størstedelen 
asfalt, som stort set har 100 % afstrømning til kloakken (afløbskoef-
ficient på 1,0). Asfalten er meget ujævn og skaber derfor vandpytter 
hist og her og kunne godt trænge til en renovering. Der er et par 
enkelte områder med sand ved legearealet i indskolingsgården.

Skolens område har en stor befæstelsesgrad, som kan sænkes for at 
skabe en større og bredere nedsivning. Ved at fjerne de tunge asfalt-
arealer og i stedet beplante giver det en positiv virkning på varme-ø-
effekten (optagelsen af varmen i gården), da planterne er med til at 
rense luften og øge fordampningen (Zwaan (2009). Den oprindelige 
plan (bilag 1) viser at indskolings- og udskolings-gården fra starten 
har haft et mere grønt udtryk, hvor halvdelen af hvert plateau var 
græsplæne. I dag er der kun en lille firkant tilbage af dette græsareal.     
Fremadrettet kan der etableres flere grønne områder, som bliver de-
signet med inspiration ud fra den oprindelige plan, hvor der plan-
tes omkring træerne og inde mod bygningerne. De faste overflader 
skal anlægges i permeabel belægning, som gør at afløbskoefficient-
en bliver minimal, da regnvandet kan sive ned og opmagasineres i 
belægningen.

Illustration 21: Befæstede flader
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Billede  65: Den ujævne belægning Billede  66: Det skabes vandpytter flere steder på belægningen
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Adgangsforhold
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Illustration 22: Adgangsforhold

Uofficiel cykelparkering

Officiel cykelparkering

Adgang til skolens område kan ske fra de omkringliggende veje 
gennem en af de fire indgange ind til grunden, hvoraf den officielle    
hovedindgang, som vender ud mod Gladsaxe Møllevej, kun bliver 
brugt moderat. Dette skyldes den besværlige adgang fra hoved-
vejen, hvis man er på cykel. Dog er der stadig en del, som kommer 
denne vej, og som parkerer cyklerne lige foran indgangen, som igen 
gør det besværligt for andre at komme frem. I stedet bruges ind-   
gangen fra Ræveholmen af størstedelen af brugerne, både dem på 
cykel og dem som bliver kørt i skole, da der er parkeringsplads i siden 
af vejen. Indgangen fra Klausdalsbrovej bruges primært af gående 
eller dem som skal videre over i klubben på den anden side af vejen. 

Cykelparkeringen ved alléen og ved SFO’en foregår efter hensigten 
i cykelskurene og -stativerne. Ved de andre indgange sker parkerin-
gen i et kaos af cykler, som placeres tættest muligt på indgangen el-
ler under halvtaget ved hovedindgangen.

Cykelparkeringen skal defineres mere klart, så der bliver meget færre 
tilfældige parkeringer på sigt, så cykler placeres ved de officielle 
cykelskure eller -stativer. Samtidig skal hovedindgangen markeres, 
og åbnes op ud mod hovedvejen. For at undgå at cyklerne bliver 
smidt foran hovedindgangen som en barriere, kan der arbejdes i     
terrænreguleringer og beplantning. 

Indgang til matriklen

Indgang til bygningerne

Billede 67: Hovedindgangen næsten blokeret af cykler Billede  68: Indgangen under platanalléen
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aktivitet og brug af udearealerne i idrætstimerne, er det også højt 
prioriteret i dette projekt. Derfor skal udformningen være baseret på, 
hvordan eleverne bevæger sig rundt, og det skal tænkes ind i alle 
områderne.

Legeområder

Generelt er der ikke særlig mange legeområder i skolegårdene, 
hvilket også betyder at en del af eleverne bevæger sig ud på sports-
arealet og ned til SFO-området for at lege. Den dominerende aktivitet 
i gårdene er boldspil af forskellig art, blandt andet fodbold, firkant, 
dødbold og basket. Fodbold er meget dominerende i legebilledet, 
da det går på tværs af adgangsvejene og bolden ofte er i høj fart. 

Området bag SFO’en har mange legeaktiviteter, som nogle af 
skoleeleverne også benytter sig af, blandt andet gyngestativer, sand-
kasse med tre legehuse, legetårn med armgang, lille boldbane, tar-
zanbane og et bålsted under halvtag. I indskolingsgården findes der 
desuden et meget brugt gyngestativ (med én gynge) og et lege-
område med diverse klatreelementer, samt en del ”Hopla”-spil, som 
er tegnede spil i asfalten. Især spillet firkant/ost er meget populært 
blandt børnene. Sandområdet ved siden af lege-sandkassen bliver 
brugt til dødbold, da det er godt med et blødt faldunderlag.

Der er enkelte elementer rundt omkring, som ligger op til balance-
ring, klatring eller anden fysisk udfoldelse, men det er ikke særlig 
udbredt, specielt ikke i indskolingsgården. Her findes der kun lege-
elementer i den store sandkasse. Der er heller ikke tænkt så meget i 
indlæring, hvilket kunne fremmes ved et projekt, hvor der var samspil 
med vild beplantning og regnvandsløsninger. 

Da det er et ønske fra skolens side, at der bliver fokuseret på fysisk 
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Illustration 23 : Legeelementer
Boldspil

Gemmesteder/huler

Asfaltspil

Andre legeelementer

Billede  69: Legeområdet bag SFO’en Billede  70: Boldspil på sandarealet
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Klimatilpasningspotentialer

På baggrund af Gladsaxe Kommunes Klimatilpasningsplan, er skolen 
placeret i et af de 13 udpegede områder, som kræver særlig behov 
for klimatilpasning på grund af oversvømmelsesproblemer. Skolen 
ligger højt i kommunen, hvilket betyder, at den leder meget vand 
nedstrøms til mere udsatte områder. Samtidig ligger en del af skolen 
omkring den nye SFO bygning særlig udsat for oversvømmelser.  Ved 
at aflede regnvandet højere oppe i terrænet, afhjælper man andre 
områder, som ikke selv kan komme af med regnvandet. 
Skolen ligger som starten på kloakledningerne (bilag 3), hvilket    
betyder at der ikke vil være nogle problemer med at lede vandet 
til kloakken under skybrud, og der er derfor heller ikke brug for en  
højtvandslukker. Det vand som kan risikere at lave skade på den nye 
bygning er overfladevand, primært fra skolens areal og fra vejnettet.

Nedsivning:

Området ligger inden for et område med moderat nedsivnings-
evne (bilag 4), dvs. at der umiddelbart godt kan nedsives. Grund-
vandet ligger omkring 14-20 m. nede, hvilket umiddelbart ikke vil 
skabe nogle problemer for nedsivning. Det sekundære vandspejl er                               
ukendt, men da der findes søer i området, kan der være lerlag i om-
rådet. Det betyder, at man skal være opmærksom på, at der kan være 
et højt sekundært vandspejl. For at få kunne dimensionere korrekte 
LAR løsninger, er det nødvendigt, at der foretages yderligere jordbor-
ringer for at få den helt nøjagtige nedsivningsevne, som helst skal 
være højere end: 1*10-6:

Ringe: k < 1*10-6 m/s
Middel: 1*10-6 < k < 1*10-5 m/s
God: k >1*10-5 m/s
(Hansen, 2013)

Illustration 24: Illustration viser mike flood (hvor der vil stå vand på terræn under 
skybrud) for området omkring Gladsaxe Skole
Illustration 25: Denne illustration viser et overslag på værdier i de forskellige felter, 
hvor offentlige institutioner og erhverv er af stor værdi. 
Illustration 26: Her ses den samlede risikovurdering, når mike flood og værdierne 
vurderes sammen, og viser hvilke områder der skal sættes særlige ind for.
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nord for søen ledes til Egegård Sø, som har overløb videre til en 
separat kloak, som leder vandet nordpå og lige ind i en fælleskloak. 
Selvom søen er et spildevandsteknisk anlæg, hører den stadig un-
der beskyttede naturtyper, som et § 3 område og tillægges derfor 
også specielle hensyn. Dette skyldes, at søens størrelse overgår 100 
m2 (6.000 m2), og derfor per automatik under beskyttelse af § 3. Søen 
er meget uklar og næringsrig, hvilket er resulteret i stor planteman-
gel og derfor er søen også meget artsfattig på småinsekter og pad-
der (Gladsaxe Kommune, 2008) (bilag 2). For at imødekomme disse 
forhold i søen bør tilførslen af næringsrigt overfladevand begrænses, 
dvs. mængden af regnvand, blandt andet fra Gladsaxe Skole. Dette 
kan gøres ved at afkoble regnvandet fra kloakken og skabe fleksible 
overfladeløsninger i stedet for.

Kloakopland:

Skolen ligger i et område med separat kloakering, hvilket vil sige, 
at regnvandet ledes separat til en rørføring, i stedet for at ledes til 
kloak-ken, hvor spildevandet også er. Overfladevandet ledes videre 
til Egegård Sø, som ligger på den sydlige side af Klausbrodalsvej (bi-
lag 3 og ill. 27). Herfra er der overløb videre til et andet separat sys-
tem, som lidt længere nede på ledningen ledes direkte sammen med 
spildevandet fra selvsamme område. Da de to rørføringer alligevel 
mødes længere nede på ledningen, skaber regnvandet (på trods af 
separeringen) alligevel pres på fællesledningen længere nede, og 
derfor vil lokal afledning af regnvand  (LAR) være en fordel.

Regnmængder: 

Gladsaxe Skoles matrikel er på 38.027 m2, hvoraf 8607 m2 er byg-
ninger og 7819 m2 er belagte overflader i form af skure og skolegård. 
Dermed er 43 % af grundens areal belagt med impermeable over-
flader. En så stor flade giver en stor mængde vand under regnskyl.

Forurening:

Ifølge Danmarks Miljøportal er der ingen jordforureninger (V1 eller 
V2) i området og heller ingen grusgrave, som ved nedsivning kan 
lede forurening videre til vores grundvand. Derfor kan der frit etab-
leres regnvandsløsninger på matriklen, dog skal der søges tilladelse 
hos Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling om nedsivning, inden projek-
tet starter.

Miljø:

Egegård Sø fungerer som et spildevandsteknisk anlæg, da den er en 
del af kloaksystemet. Overfladevandet fra skolen og bygningerne 

Illustration 27: De vigtige rørledninger i forbindelse med skolens overfladevand. 
De stiblede linjer viser seperatkloakerede ledninger, mens den fyldte linjer viser 
hvor ledningen bliver til fælleskloak.

Signal Sø

Egegård Sø
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“Children cannot love what they do not 
know. They cannot miss what they have 

not experienced” 
- Mary Pipher
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Gladsaxe Skole skal vise vejen for andre skoler i kommunen, hvordan regnvandshåndtering og bio-
diversitet kan indarbejdes i en skoles udeareal og skabe et bedre og mere dynamisk forhold mellem 

børn og naturen. Designet skal lægge op til en mere aktiv brug af skolens arealer både i frikvartererne, 
i undervisningen og i fritiden, som skal understøttes af oplysninger om klimaet og naturen, for at øge              

bevidstheden hos eleverne. 

Vision

Billede 71: Pigerne Kamilla, Pernille, Phillippa og Sandra fra 2.C elsker at lege i bøge-
puren, hvor de har indrettet deres lille hule. Og de er ikke de eneste, hele den store 
bøgepur ved SFO’en er fyldt med små huler hele vejen hen.





 Del 3: Design
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Målsætninger

Fremme Biodiversiteten 

Skab fokus på naturen og klimaet

Større grundlag for fySiSk og kreativ udfoldelSe

Forstærk forbindelserne 

Øge andelen af vegetation og naturmaterialer 

Integrere vild natur/beplantning og regnvandsløsninger i 

børnehøjde

Bryde med de stringente linjer og arbejde med organiske former og 

rumdannelse

Åben til “omverdenen” og minimere barriere mellem de enkelte 

delområder på skolen
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Koncept

Der skal åbnes og skabes sammenhæng til 
det omkringliggende område, med stærkere 
forbindelser og kig indtil skolen

Den gamle platanallé skal integreres bedre 
med resten af skolens områder og åbne ud 
mod sportsarealet og ind mod skolegårdene og    
klasselokalerne.

Det yderste område skal i sættes i spil i fht. elev-
ernes leg og til undervisningen, og skal forbedre 
forbindelsen til de omkringliggende områder på 
matriklen. Skolegårdene skal opgraderes med spændende                      

udformninger og opdelinger, men stadig behol-
de de stærke forbindelser på tværs af gårdene.Illustration 28: Viser de overordnede konceptlinjer for designforslaget, hvor der er 

fokus på rum og sammenhænge.
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Regnvandhåndtering

Beplantningsfunktioner

Aktiviteter

Baggrundskort

Bevægelsemønstre

Intime rum

Legeområder

Åbne rum

Læringsområde
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Hovedgreb

Gladsaxe Skole har nogle spændende potentialer, som i dette projekt-
forslag udnyttes effektivt. Det skaber baggrund for det overordnede 
koncept, som har fokus på rum og sammenhænge (ill. 28). Der skal i 
højere grad skabes større sammenhænge mellem skolens forskellige 
områder og de rumlige kvaliteter eller potentialer skal forstærkes. I 
designet er der fokus på tre hovedelementer: Regnvandshåndtering, 
beplantning og leg/indlæring, som vil være de gennemgående ele-
menter for projektforslaget, som understøttes af visionen sammen 
med bevægelse (ill. 29). Bevægelse er et vigtigt aspekt at have med i 
designforslaget, fordi det er med til at forstærke sammenhængende.

Når de overordnede strukturer er fastlagt, vil der blive gået i dyb-
den med, hvilke potentialer der er for skolens syv områder. Poten-
tialerne har fokus på, hvilke tiltag der kan optimere områdernes 
værdier og funktioner, og er fundet på baggrund af analysen (del 2)                                
og baggrundsviden (del 1) (ill. 30). Potentialerne bliver understøttet 
ved hjælp af forskellige designelementer, som udspringer af de tre 
hovedkategorier (regnvandshåndtering, beplantning og leg/ind-
læring). Disse designelementer bruges som værktøjer til at skabe de 
ønskede værdier og potentialer, der er planlagt for de enkelte zoner.

De enkelte fokuspunkter for hvert område (f.eks. ophold) udeluk-
ker ikke andre elementer i dette område og udelukker heller ikke, at 
andre områder kan arbejde med dette element. Det betyder blot, at 
der for det enkelte område er særlig meget fokus på netop dette ele-
ment.

Udskoling: 
Sanser og ophold

Indskoling:
Leg og bevægelse

SFO:
Spiselige planter og opmærksomhed

Sportsareal:
Skybrudsløsninger og udeundervisning

Gårdhaver:
Dekorativ udformning og dyreliv

Yderkreds:
Vild beplantning og vindue udadtil

Indgangsparti:
Integreres i skolen

Illustration 30: De syv områders potentialer, som belyser hvilke specielle fokus-
punkter, som hvert område skal have for at udnytte deres potentialer i forhold til 
det overordnede koncept og vision.

Illustration 29: En illustration som tydeligt viser de 4 lag, som der er lagt ekstra 
meget fokus på i projektforslag.
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Situationsplanen viser projektforslaget i de overordnede linjer, og 
dermed er de enkelte former for de grønne områder ikke fastlagte. 
De grønne områder består af organiske former, som i grove træk              
vises på situationsplanen, men som mere specifik kan ses på de       
enkelte nedslagsområder, som er illustreret senere i rapporten (fra 
s. 112). 

Designet for de konkrete former på de grønne områder skal findes 
i inspirationen fra platantræernes helt unikke bark. Platantræerne 
har en helt fremtræden rolle i skolens udearealer, og designet ud-                
arbejdes med øje for disse imponerende og gamle træer, til trods 
for at de ikke intragerer med biodiversiteten. Deres tilstedeværelse         
skaber et grønt loft mange steder på matriklen, mens deres stam-
mer skaber dekorative elementer i de ellers simple og stringente om-
givelser. Træernes specielle bark er værd at arbejde videre med og 
er derfor  blevet brugt som udgangspunkt for designlinjerne i skole-
gårdene (se ill. 57 og 60). 

Fokusområderne i dette projektforslag er de to skolegårde, alléen 
og ydersiden af skolens område. Skolegårdene skal åbnes mere mel-
lem de fire niveauer i hver gård og ud mod hhv. alléen og mod yder-
siden. Alléen skal integreres på matriklen ved at skabe forbindelse 
til både sportsarealet, klasselokalerne og til ydersiden. Den sidste 
del på ydersiden skal både åbne mere ud mod Gladsaxe Mølle-
vej og ind mod skolens resterende områder. Der skal overordnet                                                                                  
skabes mere interessante og flotte områder, som kan bruge til 
leg, ophold og undervisning. Under detailprojekteringen af de tre                                                                
nedslagsområder fra side 112 beskrives de tre områder yderligere.

Situationsplanen

Planforslag

Illustration 31: Det nye planforslag for Gladsaxe Skoles udearealer
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Billede  72: Store kampsten til leg (Brøndbyvester Skole) Billede  75: Bambus som skabe gode lege- og hulemuligheder (København)

Billede  73: Trækonstruktioner til balancegang (Britzer Park, Berlin) Billede  76: Trædesten over en vådområde (Malmö, Sverige)

Billede  77: Pil kan holde til leg og smutveje (København)Billede  74: Træfigure til at klatre rundt på (København)
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Brugerne af skolen bestemmer, hvordan området bliver brugt, og 
herunder også hvordan bevægelsesmønstrene er. De primære be-
vægelser er bevægelse fra én bygning til en anden, og fra klasse-
lokalerne og ud i skolegårdene. Et sted som sjældent bliver brugt 
er græsarealerne på ydersigen af bygningerne ud mod vejene, som 
bare ligger hen som en bagside til skolen. For at ændre dette, åbnes 
der op fra disse områder mod vest (cirklerne på ill. 32), for at øge lys-
ten til at bruge disse rum. Hvis eleverne benytter sig mere af ude-
arealerne, kan det have en stor påvirkning på elevernes indlæring,                
koncentration og naturopfattelse. Derfor skal adgangen til disse om-
råder fra klasselokalerne forbedres, samtidig med at området får et 
kvalitetsløft.

De umiddelbare bevægelsesmønstre på skolen er meget stringente, 
lige frem og tilbage og uden de store udsving. Dette kan skyldes, 
at mange af rummene er relative lukkede rum, hvor man kun kan 
komme frem og tilbage. Beplantningen skal hjælpe med at ændre 
dette mønster ved at skabe alternative stier og ruter, som supplerer 
den primær bevægelse. Eleverne har ikke travlt med at skulle fra A til 
B og vil formodentlig gerne tage en lille omvej, hvis det betyder, at 
det er gennem en bambustunnel eller hen over en bjælke på tværs 
af et regnbed eller en vandpyt. Det nye design skaber grundlag for at 
gå på opdagelse og tage nye veje rundt på skolen. Dette gør også, at 
eleverne kommer endnu tættere på naturen (de går ind i et spindel-
væv, falder ned i vandpytten eller ser en sommerfugl sætte sig på en 
blomst i bedet), som i sidste ende kan give dem en bedre forståelse 
og interesse for naturen. 

De nye bevægelsesmønstre skal ikke nødvendigvis bruges til direkte 
transport, som f.eks. at komme fra klasselokalet til gymnastiksalen. 
De skal som udgangspunkt bruges for at pirre elevernes nysgerrig-
hed og eventyrlyst, samtidig med at der lægges op til mere brug af 
de grønne arealer rundt om skolen blandt andet ved at skabe bedre 
sammenhænge. 

Bevægelsesmønster 

Principper

Illustration 32 : Omlægningen fra stringente og simple bevægelsesmønstre, til en 
mere spændende og optimal brug af området.
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Illustration 33: Illustrationene viser det overordnede koncept for regnvands-
håndtering i projektforslaget.
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som skal bruges til at opsamle regnvandet til brug i leg og til vanding.
 
Teknisk:
Grunden antages at have en moderat hydraulisk ledningsevne (k), 
hvor k er 10 x 10-6 m/s. Regnvandsløsningerne dimensioneres til 
at kunne håndtere op til en 10 års regnhændelse (T=10), med en                
klimafaktor* på 1,3. Klimafaktoren er bestemt af Orbicon og bruges af 
Gladsaxe Kommune i forbindelse med LAR-projekter og lokalplaner. 
Ved T=10 gælder, at der falder 43 l/s/ha over en periode på to timer. 
Det giver en regndybde på 31 mm/m2 (se bilag 5). 

Der regnes med en afstrømningskoefficient (ɸ) på 0,1 fra alle ude-
arealerne, som ikke er asfalt. Afløbskoefficienten for bygninger er 1,0 
(bilag 5).

For at regnvandet kan ledes til de forskellige LAR-løsninger, skal der 
etableres nye nedløbsrør, da de eksisterende nedløb ledes ned inde 
i de små gangkorridorer mellem klasselokalerne. Hældningen skal 
ændres så toppunktet på nedløbet placeres dér, hvor nedløbet er nu, 
og så kan nedløbsrøret flyttes til hjørnet mellem bygningen og gang-
korridoren.

LAR-løsningerne skal dimensioneres til at være tømte inden for 48-72 
timer. Regnbedene anlægges med en dybde på mellem 0,2 - 0,3 m. 
De skal have et let fald ned, så man ikke risikerer, at børnene falder 
ned i dem. Grøfterne får en dybde på 0,3-0,6 m. med en hældning på 
1:2 til 1:1, da de nogle steder også skal fungere som ”sumpområder”, 
og derfor gerne må være fugtige i bunden i en længere periode. Tør-
bassinerne anlægges i permeable belægninger, som har et bærelag 
med en dybde på 0,2-0,3 m. og med en porøsitet på 40 %. De grønne 
tage skal kunne holde til en 10 års hændelse, men skal kobles med 
overløb til de eksisterende LAR-løsninger, så vandet kan løbe videre 
ved mere ekstreme regnhændelser.

Skolen skal håndtere al det regnvand, som falder på matriklen i LAR 
løsninger på overfladen og dermed afkobles 100 % fra kloaknettet. 
Dette gøres for at skabe en mere robust og fleksibel løsning, som let-
ter belastningen på kloaknettet, især under skybrud. Det har også 
den fordel at vandtilførslen af overfladevand til Egegård Sø mind-
skes drastisk, og dermed giver bedre muligheder for at forbedre 
søens tilstand, da mængden af tilførte nærringstoffer dermed også 
begrænses. Søen vil stadig få overfladevand fra nogle få bygninger, 
men tilførslen af vand er med til at skabe gennemstrømning i søen, 
og har dermed en betydning for vandets iltforhold og dermed også 
vandets kvalitet.

Design:
I designet er der taget højde for træernes rødder og bygningernes 
fundament, så der ikke graves for tæt på træerne eller nedsives 
for tæt på bygningernes fundamentet. Regnvandet opsamles og 
ledes på overfladen (i de fleste tilfælde) til LAR-løsninger, som er 
anlagt relativ tæt på nedløbet. Alle løsningerne (på nær de indre 
gårde) er forbundet, så der hele tiden er overløb til en anden regn-
vandsløsning ved hjælp af terrænhældningerne (ill. 33). Den over-
ordnede struktur leder regnvandet til grøfter langs de eksisterende                                                      
bevægelsesmønstre, hvorfra der er et samlet flow mod vest. Denne 
struktur suppleres af regnbede, som er med til at tilbageholde regn-
vandet undervejs. De forskellige regnvandsløsninger hænger sam-
men via transportelementer både over- og underjordiske løsninger, 
hvor de overjordiske fortrækkes. De indre gårde er en undtagelse, 
hvor regnvandet håndteres inde i gårdene uden overløb til andre 
steder. LAR-løsningerne fra de resterende områder kobles til sports-
arealet, som skal fungere som en skybrudsløsning (billede 87).

LAR-elementerne vil primært bestå af regnbede, grøfter og tørbas-
siner i forskellige udformninger. Derudover vil der anlægges grønt 
tag på de flade tagområder (korridorene mellem klasselokalerne og 
halvtagene), anlægges en sø, samt etableres regntønder og faskine, 

Regnvandshåndtering

*En klimafaktor er et tal man bruger til at gange med LAR-dimensionerne for de 
nuværende forhold, for at løsningerne også passe i fremtiden, hvor klimaet har 
ændret sig.
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Elementer - Regnvandshåndtering

Billede 82: RegntøndeBillede 78: Vandrende

Billede 79: Regnbed Billede 83: Vandpumpe ved et regnbed og grøft

Billede 80: Grøft Billede 84: Grønt tag

Billede 81:  Tørbassin Billede 85: Vådområde
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Principper for regnvandshåndtering

Illustration 38: Permeabel van-
drende

Illustration 34: Regnbed

Illustration 39: Linjedræn

Illustration 35: Grøft

Illustration 40: Lille kompakt 
impermeabel vandrende

Illustration 36: Tørbassin

Illustration 41: Rende med større sten

Illustration 37: Grønt tag

Transportprincipper

Nedsivnings-, tilbageholdelses- og fordampningsprincipper
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Billede 86: Visualisering af sportsarealet med grøft og vådområde ind mod SFO området Billede 87: Visualisering af sportsarealet under ekstreme regnhændelse 

Skybrudsløsning på sportsarealet
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koblede regnvandssystem (ill. 43). Inde i de omsluttede gårde, kan 
man enten skyde et rør under korridoren og ud til skolegårdene, så 
der er overløb til grøfterne, men det er en relativ dyr løsning. I stedet 
kan vandet stige inde i gården, hvor der er op til 10 cm’s fundament, 
hvilket vil sige, at vandet ikke vil sive ind mod bygningen før vandet 
overskrider 10 cm (billede 89). Da gårdene er 228 m2, vil det svare til, 
at områd-et har en kapacitet til at holde 22,8 m2 tilbage uden, at der 
kommer fugt i fundamentet. Dertil skal den permeable belægning 
lægges til, som vil have et 100 % volumen over jorden og et bærelag 
med 40 % volumen under jorden. Man kan også grave en faskine ned 
i jorden, og skabe et overløb fra tørbassinet dertil. Dette er dog en 
relativ dyr og mindre fleksibel løsning fordi den er underjordisk.

For at undgå at der vil ske store overfladeafstrømninger fra de per-
meable overflader under et skybrud, kan der etableres en rist med et 
drænrør (ill. 44). Herfra ledes vandet direkte ned i bærelaget, hvor der 
vil være et stort volumen, der kan opmagasinere regnvandet indtil 
det siver ned i jorden. Bærelaget vil fungere lidt som en faskine, som 
er en billigere løsning i fht. en faskine.

Det er vigtigt at overveje, hvor vandet vil ende hvis systemerne bliver 
presset under et skybrud. Skolen har heldigvis et naturligt fald væk 
fra bygningerne og har ingen kældre, hvor man kan frygte opstuv-
ninger.  Men det har stadig en stor samfundsmæssig interesse, at  
regnvandet bliver inde på matriklen, selv under skybrud, for at undgå 
oversvømmelser nedstrøms på kloakledningen.
Skolen har et stort grønt areal i form af et sportsarealet til rådighed, 
som er et oplagt område at indtænke skybrudsløsninger. Visse for-
anstaltninger skal tages og arealet skal tilpasses, så vandet ikke blot 
løber ned at  skrænten i bunden af matriklen og ned på den offen-
tlige vej. Terrænet skal modelleres så der kan komme en primær 
opsamling tæt ved alléen, og derfra et videre forløb med den rette 
hældning (så det ikke løber ind mod bygninger) ned mod bunden af 
det grønne område, hvor det vil stuve op i et vådområde.

Der vil komme en stor mængde restjord, som resultat af terræn-
reguleringerne i forbindelse med udgravningerne til regnvands-
løsningerne, som skal anbringes et andet sted på matriklen for at           
skabe jordbalance. Jordbalancen er vigtig, da prisen for at komme 
af med jord er meget høj. Dette gøres blandt andet ved at bruge 
det store sportsareal som enten kan hæves et par centimeter, men 
i særdeleshed ved at anbringe en stor mængde af denne jord rundt 
i kantet af sportarealet som en vold (ill. 42). På den måde vil vandet 
kunne nedsive på sportarealet uden at strømme af ud mod vejen. 
Hvis en del af jorden spredes ud i et tyndt lag på hele området, må 
der ikke være hældning mod SFO-bygningen eller pedelskuret.

I tilfælde af skybrud vil det grønne tag ikke kunne optage al regn-
vandet, og derfor skal der etableres et overløb, som kan kobles til 
det eksisterende nedløb fra tagvandet, hvorved vandet føres ud i det 

Skybrud

Illustration 42: Viser hvor vandet vil ende, hvis der skulle komme en 100 års regn-
hændelse og LAR-løsningerne ikke kan holde til presset. 
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Billede 88: Visualisering af en af de indre gårde under kraftig regn - vandet stiger ved den sænkede belægning

Billede 89: Visualisering af en af de indre gårde under ekstrem regn - vandet vil stige op til sokkelniveau
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Principper for LAR-løsningerne under skybrud

Bærelag

Permeable 
belægning

Rist 

Membran

Bærelag

Permeable 
belægning

Membran

Bærelag

Permeable 
belægning

Rist 

Membran

Bærelag

Permeable 
belægning

Membran

Kobling til 
eksisterende nedløb

Illustration 43: Overløb fra det grønne tag til de koblede LAR-løsninger, hvor vandet ender på sportsarealet.

Illustration 44: En rist med et rør nede gennem bærelaget, som hurtig leder overfladevand ned i bærelaget.

Illustration 45: I de indre gårde er den permeable belægning sænket i terrænet for at skabe et volumen, hvor regnvandet kan stuve op.
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Illustration 46: Illustration af, hvordan beplantningen skal bruges som rumskabende element.

Illustration 47: De eksisterende barrierer Illustration 48: Barriere fjernes for at åbne og skabe sammenhænge.

Barriere

Rumskabende beplantning

Ny buskads

Små, intime rum

Område, hvor der åbnes op

Åbne, store arealer
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skal etableres forskellige biotoper alt efter de aktuelle jordforhold. 
I lavninger og grøfte vil der om muligt blive skabt et mere fugtigt 
grundlag, end de flade græs/urterarealer. Derfor opereres der både 
med eng, overdrev og hede, alt efter hvilke forhold der kan skabes 
på matriklen. De forskellige plantesamfund er inspireret af Urban 
Green (Byggros, u.d.), som kun opererer med hjemmehørende urte- 
og græssammensætninger.

I bedene etables græsser blandes med enkelte stauder, som sam-
mensættes til at kunne tåle de aktuelle jordbundforhold, og som kan 
stå dekorativt hele året rundt. For at imødekomme at eleverne vil få 
en trang til at skyde genvej gennem bedene, eller bare gå rundt i 
dem for sjov, skabes en hævet kant om bedene i granit, som matcher 
til de allerede eksisterende kanter. Der laves små huller i kanten, hvor 
regnvand og overfladevand kan strømme ind i beplantningen og 
væk igen. Desuden sænkes regnbedene 20-30 cm og der anlægges 
træstubbe, bjælker og sten i bedet, som vil få børnene til at benyt-
te disse alternativer og samtidig aktivere deres motoriske evner. Et 
andet element som kan afhjælpe unødig gennemgang i bedene er 
større vegetationer, som høje græsser eller buskads. 

Buskads etableres flere steder blandt andet som et rumskabende 
element. Ved at få vegetation fra 0-2 meters højde, kan man skabe 
små kroge i skolegården og gøre plads til hyggerum, spisesteder,                 
eller rum til personlig afkobling, som nogle elever kan have brug for. 
Buskene skal også bidrage til huler og gemmesteder for eleverne, 
samt levesteder/gemmesteder for dyr og insekter. Buskene varierer 
i facon, størrelse, frugter og farver, for at skabe spændende rammer 
for børnenes leg.

På de flade tage etableres grønne tage af enten sedum eller forskel-
lige biotoper (Byggros, u.d.). Det stilles krav til artsvariationen af plan-
terne, som er med til at påvirke den biologiske mangfoldighed. De 
grønne tage skaber et rum, hvor insekter og fugle kan være upåvirket 
af eleverne, men hvor der stadig er udsyn til dem fra de forskellige 
plateauer i skolegårdene. 

Skolens udeareal skal i langt højere grad beplantes med buske, græs-
ser og vilde urter for at skabe mere gunstige forhold for dyrelivet. 
Beplantningen skal være robust og kunne holde til at blive brugt 
til leg, blive trampet på og hevet i. Derfor vælges der delvis planter 
som er mere robuste end gennemsnittet, som skal placeres på sær-
lig udsatte områder. Et udkast til beplantningsplanen ses i bilag 6. 
De beplantningstyper som projektet vil operere med er buskads,         
stauder (primært græsser) og græsblandinger med vilde urter, som 
kan variere meget i sammensætninger. 

Ved den nye beplantning er der fokus på disse aspekter:
•	 Dele af beplantningen skal være spiselig for både fugle, egern,  
 insekter og mennesker.
•	 Årstidernes	gang	skal	tænktes	ind	i	designet,	så	der	både	er		 	
 flotte blomster og tidlig udspring om foråret, stærke farver og  
 bær om efteråret og frøstande og stedsegrønne planter, som  
 kan dekorere om vinteren.
•	 En	stor	del	skal	bestå	af	hjemmehørende	planter	for	at	skabe		
 et større grundlag for dyrelivet omkring planterne
•	 Beplantningen	skal	skabe	rum,	skjulesteder	og	skygge	for	både		
 elever og dyr.

Platantræerne er meget dominerende i skolens udeareal og står som 
kendetegnet på skolen, men for at være fremtidssikret, skal der plant-
es en række træer rundt på matriklen for at skabe en større  variation 
af træarter. Det er aldrig hensigtsmæssigt at have en kæmpe gruppe 
af den samme træart, da det ved sygdomstilfælde er muligt, at hele 
gruppen går ud/bliver svækket. Fældes alle træerne på én gang, vil 
der gå mange år før, at nye træer vil tage en markant funktion i sko-
legårdene. Derfor er det vigtigt at plante træer løbende, så der også 
kommer et stort spænd på træernes alder. 

Der skal etableres nye græsarealer, som er blandet med forskellige 
hjemmehørende, vildtvoksende urter, der kun skal holdes nede én til 
to gange om året. De høje planter skaber mere gunstige muligheder 
for biodiversiteten og kan have et virkelig flot æstetisk udtryk. Der 

Beplantning

”Let Nature be your teacher” 
– William Wordsworth (Louv, 2008a) 
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Billede 90: Hjemmehørende træer

Billede 91: Tæt buskads

Billede 92: Flerårige græsser Billede 95: Græs og urteblandinger fra hede

Billede 93: Græs og urteblandinger fra eng

Billede 94: Græs og urteblandinger fra overdrev

Elementer - Beplantning
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Principper for rumlighed

Illustration 53: Et konceptsnit på tværs af gården fra én gangkorridor til en anden med kig mod vest.

Illustration 49: Slørret kig ind under beplantningen Illustration 50: Grønt loft

Illustration 52: Helt åbentIllustration 51: Isolering fra klasselokalerne

1

2

3

4

Intim rumlig fornemmelse Stor rumlig fornemmelse
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Principper for buskadsBeplantningsstrategier

Beplantningen har helt specielle vilkår, da omgivelserne kan være 
særlig hårde og grove mod den. Dette skyldes at børn ikke passer på 
planterne på samme måde som voksne, og at de udnytter planternes 
elementer, som grene, bær eller bark i lege og som underholdning. 
Derfor skal beplantningen være særlig robust for at kunne imøde-
komme disse forhold. I designforslaget lægges der op til, at der skal 
anlægges bede, blandt andet regnbede, og buskadser. For at disse 
elementer skal have muligheden for at vokse sig store og klare sig 
under elevernes betingelser, er det vigtigt at overveje, hvordan om-
råderne kan beplantes i bedste henseende. 

En måde at imødekomme elevernes træng til at vandre eller hoppe 
igennem bedene, er ved at etablere elementer, som kan bruges til at 
komme på tværs af de grønne områder. Dette kan være trædesten, 
bjælker som ligger på tværs eller høje kantsten. Disse elemeter          
behøver ikke at virke indlysende, for børnene skal nok selv finde de 
veje, som er sjovest at gå. 
Beplantningen kan også aktivt bruges til at styre færdselsvejene 
gennem beplantningen. Ved at sammensætte beplatningen, så de 
meget høje græsser eller buske står dér, hvor man helst ikke vil have 
gennemgang, kan man formodentlig dirigere børnene ad  andre veje.

I buskadserne kan der med fordel plantes nogle ammebuske, som 
har en kraftig vækst, og som kan vokse tæt relativt hurtigt, så man 
undgår for meget bar jord. Når buskene er relative tætte, kan nogle 
af disse ammebuske fjernes og erstattes af andre sorter for at skabe 
variation i beplantningen og spændende sammensætninger.

Billede 96: En konceptvisualisering af “Lunden” mellem svømmehallen og SFO 
bygningen, hvor græsset vokser vildt, træerne står tæt og danner et loft, og buske        
skaber muligheder for huler og gemmelege.

Illustration 54: Principper for ammebuske og tæthed under etablering
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Elementer - Indlæring

Billede 98: Ved hjælp af armkræfter kan man pumpe vandet op og styre kanonen 
mod musikinstrumenterne på vandet og skabe musik (Selsmosen, Taastrup).

Billede 97: Billedet er en grafisk fremstilling af flodernes forløb omkring Lyon, som 
er en del af belægningen i bybilledet (Lyon, Frankring).

Billede 100: En skulptur hvorfra teksten strømmer ud i et kreativt design (Christ-
church, New Zealand).

Billede 99: En tidslinje for geologiske materialer som er fordelt i en cirkel. Hver tids-
zone er markeret med en metallinje i belægningen (Blitzer Park, Tyskland).
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Leg og Indlæring

Indlæring skal indgå i udearealernes udformning, som f.eks. som 
en klatremur med tal på, en tidslinje ned gennem skolegården eller 
implementerede microskoper i skolegården, hvor man kan under-
søge elementer fra dyr og planter. Indlæringen er ikke simpel at ind-            
arbejde i skolegården, hvis udbyttet skal være optimalt. 

Det kræver fagfolk til at designe forskellige indlæringselementer, som 
der kan bruges i undervisningen. Læring i form af en bedre forståelse 
for naturen og dens processer og vores udbytte fra den, kan der med 
fordel lægges op til i designet. Dette gøres ved at  skabe vådområder, 
plante træer, buske og græsser, som har en særlig tiltrækningseffekt 
på dyreriget, og hive regnvandet op på jordoverfladen, så eleverne 
kan følge vandets vej. Regnvandet er en ressource, som mange ikke 
udnytter, men i stedet leder direkte til kloakken. I dette projekt skal 
børnene kunne følge regnvandets vej rundt på matriklen, og bruge 
det til at vande deres blomsterkasser og nyttehaver. Samtidig skal 
noget af det opsamles i en underjordisk faskine, hvorfra eleverne kan 
pumpe det op og derefter være med til selv at skabe nye veje for 
vandet.

Som udgangspunkt vil der være stor fokus på naturlige elementer, 
som træstubbe, træstammer, sten og grene, ved udformningen af 
lege- og læringselementerne. At lade et stor træstamme ligge som et 
klatretræ, er ikke kun interessant for eleverne, men i høj grad også for 
insekter og svampe. Derfor skal der både tages hensyn til eleverne og 
biodiversiteten ved implementeringen af de forskellige elementer.

Det nye projektforslag er designet til at stimulere den aktive elev. 
Dette gøres bedst ved at skabe områder, som kan overraske ved at 
skabe mere flydende overgange, og ved at implementer flere ele-
menter, som kan sætte andre impulser i gang. Rammerne for ud-
formningen lægger op til kreativitet og leg med nye udgangspunkter 
end i den ”sædvanlige” skolegård og skaber dermed rum til en langt 
bredere udfoldelse.

Da brugergruppen for designområdet er børn i alderen 5-16 år, 
skal hovedformålet som et legeområde naturligvis opfyldes, hvilket        
betyder en del for designet og udformningen af udearealerne. Blandt 
andet skal en vis del af overfladearealet være befæstet til boldspil, 
som er en vigtig aktivitet i skolegården. Det gælder både for fodbold, 
basket og ”firkant”. Desuden skal der omkring basket- og fodbold-
målene være plads til udfoldelse med bolden. Basket og fodbold har 
den ulempe, at det optager rigtig meget af pladsen i skolegårdene, 
og også går på tværs af færdselsårerne, hvilket gør det til et meget 
dominerende element. Som løsning vil det primære fodboldspil 
blive flyttet ud på sportsarealet, hvor der er store grønne områder 
med masser af fodboldmål, samt en multibane med fast belægning 
til rådighed. Firkant kan enten optegnes på nogle af reposerne, eller 
eleverne kan selv tegne dem med kridt, som de allerede gør i nogle 
af rummene.

Der skal indføres langt flere legeelementer, hvor man i endnu højere 
grad bliver udfordret på sin motorik, blandt andet balance, spring, 
klatring og armkræfter. Udformningen af terræn kan i sig selv være 
med til at fremme fysisk aktivitet, hvor man ved grøfter kan få lyst 
til at hoppe på tværs af dem, eller ved kantstene får lyst til at gå på      
balance. Derfor vil simple små tiltag også være med til at gøre en    
forskel, og de skal tænkes ind fra starten. Man skal ikke være bange 
for, at børnene komme til skade ved at falde ned eller snuble, da det 
kun gør børnene endnu stærkere og mere robuste.
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Eksempler til kreativ brug af støttemuren

Billede 102: Et klatrenet, som udnytter terrænforskellen (Murergade, Kbh N)

Billede 101: En legeplads i flere niveauer med trædeflader og klatreelementer (Parc 
des Cormailles, Paris)

Billede 104: Siddemuligheder ud mod Limmat floden med vegetation imellem 
(Zürich)

Billede 103: Legeelementer som skal gøres endnu bedre ved terrænforskelle (Mur-
ergade, Kbh N)
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Andre steder kan der for eksempel etableres klatrestativer op over 
terrænforskellen, eller skabes siddepladser med udsigt. Rundt om   
aktiviteterne og opholdsområderne plantes en tæt beplantning, som 
er med til at skabe rum. Alle niveauerne skal ikke smelte sammen til 
én kæmpe gård, i stedet skal der skabes rum og afgrænsninger, men 
med kig på tværs af gårdene og ind i de forskellige rum. På den måde 
skabes der spændende og motiverende udearealer, hvor der er plads 
til kreativ udfoldelse og at gå på opdagelse.

Støttemuren, som er med til at skabe de forskellige niveauer i skole-
gårdene, rummer gode potentialer for at blive brugt på interessante 
måder i stedet for at blive gemt bag en hæk. Derfor bevares muren, 
hvor der bliver skabt lege- og opholdsmuligheder omkring den.       
Aktiviteterne omkring muren med til at skabe en sammenhæng mel-
lem de forskellige niveauer.

Højdepunkter, udsyn og overblik er interessante aspekter at arbejde 
med, fordi det kan være med til at skabe spændende udearealer for 
børn. Den knap 80 cm. høje mure giver mulighed for et højdepunkt 
med udsigt ud over flere gårde, og ved evt. at fylde noget af rest-
jorden op på arealet ved muren, skabes der et endnu højere punkt.
Fra jordhøjen kan der etableres en rutsjebane ned til neder gård, som 
blandt andet er et ønske fra nogle af eleverne. 

Støttemuren

Illustration 55: Bevægelsesmønster i skolegården og sammenhæng mellem de 
forskellige niveauer
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Undervisning

Som tidligere nævnt lægger den nye skolereform op til mere aktiv 
brug af udearealerne i undervisningen. Derfor er der stor fokus på at 
lærerne og pædagogerne kan trække på nogle af skolens udearealer, 
som et supplement til undervisningen i klasselokalerne.

Udeundervisning har en positiv påvirkning på eleverne, da de både 
vil komme ud i noget frisk luft,  arbejde under andre omstændigheder 
og evt. få noget håndgribeligt med mellem fingrene, i stedet for at 
det hele foregår teoretisk. Det vil give et større udbytte af undervis-
ningen, og en bedre forståelse når eleverne kan komme til at arbejde 
med tingene i praksis. 

Klasserne har pauser forskudt af hinanden, hvilket betyder, at der en 
stor del af tiden vil være elever på udearealerne. Det skaber støj for 
undervisningen, og mange kan miste koncentrationen. Derfor er der 

udpeget et par områder decideret til undervisning, hvor læreren vil 
holder oplæg, og andre områder, hvor eleverne selv skal have fing-
rene i jorden.

De små indre gårde er i dagligdagen aflåst, så eleverne ikke kan      
bruge rummene. Dette forslag forudsætter, at disse gårde skal kunne 
indgå i undervisningensforløb, til gruppearbejde og undervisning i 
grupper. Belægningen sænkes for at skabe et volume, hvor regnvand 
kan opstuve (ill. 45), men samtidig for at skabe en kant, hvor det er 
muligt at sidde - primært for de yngste elever (billede 105).

På sportsarealet vil der blive etableret endnu et tørbassin, som også 
kan fungere som et udendøres klasselokale, idet den ene side vil 
blive etablere som et amfiteater (ill. 14). 

Klasse- eller gruppeundervisningssteder

Undervisningssteder til udfoldelse

Illustration 56: Områder til undervisning

Billede 105: Visualisering af de indre gårde som fremadrettet skal være ramme for 
en del af undervisningen
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Nedslagsområde 1

Skolegården

Amelanchier laevis

Cornus alba ‘Sibirica’

Cornus sanguinea

Corylus avellana

Forsytia intermedia ‘Lynwood’

Salix caprea

Salix cinerea

Sambucus nigra

Viburnum x bodnantense ‘Charles Lamont’

Al

Cal

Cs

Ca

Fi

Sc

Sci

Sn

Vbo

Illustration 57 tv: Områder til undervisning. Illustration 58: Snit på tværs af en gård. Snitlinje ses på ill 57.
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Beplantning:

Græsser og andre stauder til bedene vælges ud fra beplantnings-       
listen i bilag 6, hvor der er taget højde for at de fleste skal kunne holde 
til at stå delvis fugtigt. Stauderne plantes i grupper, for at understøtte 
udtrykket for hver enkel sort.

Buskene er også valgt ud fra beplantningslisten i bilag 6, hvor der 
er fokuseret på forskellige egenskaber, så som vintertilstand, spise-
lighed, blomster, robusthed og hurtigvoksende. Disse egenskaber 
står beskrevet i bilaget.
Buskene er placeret i grupperinger for at skabe et bedre fundament 
og forhindre et alt for rodet udtryk. Der kan ske udtynding i buskene 
med tiden, og fra start kan der plantes ammebuske, som beskrevet 
på side 105. 
Buskene plantes blandt andet på arealet under platantræerne med 
mulighed for at lave huler og stier igennem dem. Under plantning 
tages højde for platantræerne. Kan buskene ikke komme ned pga. 
rødder fra platanerne skal beplantingen undlades.

De nye grønne arealer skal primært bestå af græs-urteblandinger. 
Området skal kun slåes en til to gange om året og afskåret materiale 
skal fjernes, for at skabe et godt grundlag for et varieret grønt græs/
urtelag. Inspiration til græsblandingerne fåes fra Urban Greening 
(Byggros, u.d.).

Som primær adgangsmulighed på tværs af de grønne arealer eta-
bleres sten, brædder, stolper og klatrenet. Der vil blive lavet små 
“trampestier” gennem disse områder, hvor der evt. senere kan eta-
bleres et gruslag eller yderligere trædesten, for at undgå mudder og 
våde tæer. 

Eksempler på staudier ses til venstre.

Billede 108: Carex pedula (foto: devonpondplants.co.uk)

Billede 106: Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’ 

Billede 107: Achemilla mollis
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Det første nedslagsområde viser et udsnit på 28 m. x 28 m. af ind-
skolingsgården. 
Designlinjerne er inspireret af platanbarken med de organiske, 
æstetisk flotte mønstre. Der er valgt et bestemt mønster fra ét af de 
oprindelige platantræer, som kan ses på ill. 59. Dette mønster er ble-
vet drejet og forstørret/formindskes for at skabe et passende møn-
ster til de grønne områder. Ved kun at bruge ét mønster, skabes der 
overordnet et mere  ensformigt udtryk.

Designet er fleksibelt, hvilket betyder at justeringer til bestemte øn-
sker sagtens vil kunne implementeres eller justeres. Der er skabt rum 
til boldspillet “firkant” på belægningen, og lagt op til leg og ophold 
i de grønne områder. På tværs af støttemuren er der skabt opholds-
elementer og klatrestativ for at skabe sammenhæng mellem de to 
gårde og skabe nye og alternative veje, som eleverne kan bevæge 
sig af.

Ophold kan ske på kanten af støttemuren, på kampsten eller på 
vippende stole. De anderledes siddepladser vil øge interessen og 
hyggen omkring opholdet, og dermed hive flere, især de ældre elever 
ud i den friske luft. Ved at få så mange elever som muligt udenfor i 
den friske luft, øges indlæringen og koncentrationen også i under-
visningen.      

Hvert plateau/gård skal designes forskelligt for at skabe unikke og  
interessante rum for eleverne. En af gårdene skal skabe plads til 
fodbold og én til basket, mens den nederste gård skal fremhæve                  
det eksisterende legeområde med forbedrede regnvands-lege-                       
elementer. 

Regnvandet ledes via vandrender til de forskellige LAR løsninger, 
som er grøfter, regnbede og lavninger. Alle LAR løsningerne er for-
bundet  af underjordiske rør, for at alle løsningerne skal være fyldt op 
med vand, før der er overløb til næste plateau.

Overløbet foregår igennem støttemuren via et hul/”rørføring”, hvor-
fra det falder knap 80 cm. ned og skaber et spændende, åbenlyst 
fokus på regnvandet. Der er desuden etableret en rist i belægningen, 
som ved kraftig regn, vil lede vandet direkte ned i bærelaget (ill. 44).

Regnvandet bruges også til at designe legeområderne ved at bruge 
trædesten og klatrenet hen over de lave områder, hvor der på nogle 
tidspunkter vil stå vand eller være fugtig jordforhold.

LAR løsningerne er dimensioneret til at kunne håndterer en 10 års 
regnhændelse, hvor vandet skal være forsvundet inden for 48 timer.
For at kunne nedsive en 10 års-hændelse af regnvand fra de 228 m2 
tagflade kræver det LAR-løsninger, som har en jordoverflade på min. 
53 m2 og et volume til tilbageholdelse af regnvandet på min. 9,2 m3.

For ét plataeu, som ill.  57 viser, er løsningerne dimensioneret således:
Overfladearealet til LAR: 53,6 m2.
Volumen til LAR: 11,44 m3.

Udregningerne ses i bilag 7.

Design: LAR Løsningerne:

Illustration 59: Platanmønsteret som er 
brugt som inspiration og udgangspunkt 
for designlinjerne både i skolegårdene 
og på ydersiden
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Nedslagsområde 2

Ydersiden

Buddleja Davidii

Philadelphus cymosus ‘Bouquet Blanc’

Cornus Alba ‘Sibirica’

Corylus avellana

Forsytia intermedia ‘Lynwood’

Salix cinerea

Sambucus nigra

Bd

Cb

Cal

Cav

Fi

Sci

Sn

Illustration 60 tv: Nedslagsområdet på ydersiden. Illustration 61: Snit på tværs ydersiden. Snitlinje ses på ill 60.
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Beplantning:

De indre gårde tæt ved klasselokalerne skal beplantes med stauder 
og små buske, som er valgt ud fra beplantningslisten i bilag 6. Ved 
stauderne er der fokus på sorter, som kan tåle de specielle forhold 
der forekommer i regnbede. Forholdende varierer meget alt efter om 
det er ved indløb eller udløb og om det er i bunden eller på siden af 
bedet. Rundt om regnbedene skal der plantes stauder, der tåler alm. 
havejord.
Stauderne plantes i grupper, for at understøtte udtrykket for hver    
enkel sort.

Ved sammensætningen af buske er der valgt efter et helårspers-      
pektiv. Især i gårdene skal der være buske som står flot i alle fire 
årstider. Udvalget af buske ses i beplantningslisten i bilag 6, hvor de 
specielle egenskaber er beskrevet.
Buskene er placeret i grupperinger for at kunne skabe et bedre         
fundament og forhindre et alt for rodet udtryk. Der behøver ikke 
være ammebuske i dette område, da der umiddelbart ikke er den 
store brug af området, og da det er de ældste elever som primært 
bruger det. Der kan endda fortages udtynding i buskene med tiden 
om nødvendigt.
Buskene plantes med omhu for de eksistrende platantræer, og kan 
buskene ikke komme ned pga. rødder fra platanerne, skal beplant-
ningen undlades for at undgå skade på træerne.

De nye grønne arealer skal primært bestå af græs-urteblandinger. 
Størstedelen af området skal kun slåes et par gange om året og det 
afskåret materiale skal fjernes. Der skal dog slåes en sti gennem græs-
urtearealet, som skal holdes nede som almindelig græsplæne. Denne 
sti kan evt. variere hen over sæsonen. Inspiration til græsblanding-
erne fåes fra Urban Greening (Byggros, u.d.).

Eksempler på stauder ses til venstre.

Billede 111: Hosta

Billede 109: Carex grayi (foto: davesgarden.com)

Billede 110: Iris pseudoacorus
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Det andet nedslagsområde viser et udsnit på 28 m. x 24,5 m. af yder-
siden af skolens areal. 
Designlinjerne er på samme måde som det foregående nedslags-
område inspireret af platanbarke. Det samme mønster som bruges i 
skolegården (ill. 59),  bliver brugt til udformning af bedene på yder-
siden.

Den ydre del af skolens områder skal fremstå som et grønt og vari-
erende område. Den i gennemsnitlige 1 m.-brede grøft starter på 
højdepunktet og snor sig ned gennem området med hensynstagen 
til træernes rødder. Der kan evt. etableres overgange over grøften 
med små “broer”, trædesten eller lignende.
  
De grønne områder skal trække naturen helt tæt på klasselokalerne, 
ved at beplante de små gårde mellem klasselokalerne. I de to øverste 
plateauer er der dør ud til området, hvor der skal tages hensyn til at 
der føres en sti ud i området. I de andre gårde skal der plantes spænd-
ende buske og stauder helt ind til bygningerne og gangkorridoren, 
som skal inviterer eleverne udenfor, og evt. tiltrække insekter som 
sommerfugle og bier.

Den øveste del af ydersiden er primært brugt af de ældste elever, 
mens den sydlige del er primært brugt af de yngste. Dette                                           
afspejles også i designet. For de ældste elever er der mest fokus på 
opholdsmuligheder og at de har noget pænt at kigge på og nyde. 
Der etableres siddepladser placeret mod solen, og op af beplantning 
for at afdække ryggen. Der kan evt. etableres anderledes opholds-            
muligheder og borde-bænke-sæt for at lægge op til at området også 
kan bruge i frokostpausen.

Vandet samles mod vest i et større nedsivningsareal, og kan evt. 
skabe mulighed for vådområde eller en lille sø, hvis det er et ønske 
fra skolens side. Området bruges ikke så meget som skolegården, og 
der kan derfor etableres flere elementer, som hovedsagelig bruges af 
lærerne i undervisningsøjemed. 

Regnvandet fra tagarealerne ledes til en lavning i bedet, som leder 
vandet ud i grøften, der snor sig ned gennem det grønne område 
fra øst til vest. Regnvandet fyldes delvis i regnbedet hvorfra der er 
overløb til grøften. For at alt vandet ikke løber direkte ned i bunden 
af grøften, etableres der små mure som er med til at holde vandet 
tilbage i etaper.

LAR-løsningerne er dimensioneret til at kunne håndterer en 10 års-
regnhændelse, hvor vandet skal være forsvundet inden for 48 timer. 
Der regnes med regnvandet fra tagarealerne, samt overfladevand fra 
græsarealet.

For at kunne nedsive en 10 års-hændelse af regnvand fra de 114 m2 
tagflade og 239 m2 græsareal kræver det LAR-løsninger, som har en 
jordoverflade på min. 32 m2  og et volume til tilbageholdelse af regn-
vandet på min. 5,6 m3

 
For ét plataeu, som ill. 60 viser, er løsningerne dimensioneret således:
Overfladearealet til LAR: 33,05 m2.
Volumen til LAR: 7,06 m3.

Udregningerne ses i bilag 7.

Design: LAR Løsningerne:
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Nedslagsområde 3

Alléen

Amelanchier laevis 

Philadelphus cymosus ‘Bouquet Blanc’

Prunus cerasifera ‘First’

Salix caprea

Viburnum x burkwoodii

Al

Pcy

Pce

Sc

Vbu

Illustration 62 tv: Nedslagsområdet i alléen. Illustration 63: Snit på tværs af alléen. Snitlinje ses på ill 62.
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Beplantningen i dette område består en en græs-urteblanding og af 
et udpluk af buske. Buskene er valgt udfra at der både skulle være  
noget spiseligt, forskellige blomstringstidspunkter og nogle som 
vokser hurtigt. De er valgt ud fra beplantningslisten i bilag 6.

Buskene er placeret i grupperinger for at skabe et bedre fundament 
og forhindre et alt for rodet udtryk. Der kan evt. etableres amme-
buske i området, som er hurtigvoksende (se ill. 54). Med tiden kan 
der også være brug for at der fortages en beskæring/udtynding af 
buskene.

De nye grønne bælter skal bestå af græs-urteblandinger. De skal 
slåes en-to gange om året og det afskåret materiale skal fjernes. 
Dette gøres for at mindske indholdet af nærringsstoffer i jorden,                                 
så der skabes mere gunstige forhold for urterne. Der må ikke gødes i 
området, fordi det gør græsset mere konkurrencedygtig. Inspiration 
til græsblandingerne fåes fra Urban Greening (Byggros, u.d.), hvor 
der skal sammensættes en hjemmehørende og farverig græs-urte-
blanding, der kan leve under de givende forhold.

Eksempler på urter fra skovbunden ses til venstre.

Beplantning

Billede 114: Stellaria holostea (foto: fugleognatur.dk)

Billede 112: Primula vulgaris (foto: common.wikemedia.org)

Billede 113: Allium ursinum (foto: common.wikemedia.org)
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Det tredje nedslagsområde viser et udsnit på 28 m. x 24,5 m. af alléen 
og en lille del af sportsarealet. 

Alléen forgrønnes ved at lave plantebælter langs platanstammerne, 
hvor græs-urteblandinger etableres. Det grønne område skal eta-
bleres helt ind til skolen, for at skabe en bedre sammenhæng med 
bygningerne og ind mod skolegårdene. Græs-urtebælterne følger 
træernes stringente rækker for at fremhæve alléens form. Bælterne 
kan evt. snævres ind mod syd, for at få alléen til at synes endnu læn-
gere fra indgangen.

Der åbnes delvis ud mod sportsarealet, hvor der cirka mellem hvert 
andet skur vil være udgang, mens der de ander steder etableres et 
varierende buskads. Der anlægges et løs, permeabelt  gruslag om-
kring cykelstativerne, som kobles til indkørslen via en lille sti på tværs 
af det grønne bælte. 

De asfaltbelagte områder mellem træerne beholdes, da det er en 
brandvej og fortsat skal bruges til samlingssted ved nogle arrange-
menter. Asfalt skal erstattes en ugennemtrængelig flisebelægning, 
som formodentlig kan anlægges oven på en del af et eksisternde 
bærelag og derved undgåes der for meget gravearbejde omkring 
træernes rødder. Belægning skal være i relative lysegrå nuancer, som 
kan være med til at give mere lys under træernes kroner.

For at skabe mere aktivitet i området flyttes ét af basketmålene hertil. 
Der sættes et beskyttelsesnet op bagved, for at undgå for mange 
skader på buskadset. 

Regnvandet opsamles i linjedræn fra de faste overflader og ledes til 
sportsarealet, hvor der omkring udløbet er lagt en masse sten, der 
beskytter mod erosion. Vandet ledes til grøfterne der falder svagt 
mod syd, og som er koblet sammen af underjordiske rør. De steder 
hvor der er udgang til sportarealet fra alléen, skal der skabes en over-
gang på tværs af grøften, som evt kan bestå af en lille træbro eller en 
jordvold med et underjordisk rør, som på dette udsnit.

Der kan formodentlig ikke nedsives regnvand i alléen på grund af 
træernes rødder. Derfor opsamles regnvandet i linjedræn, som er lagt 
på tværs af alléen, og leder vandet ud til grøften på sportsarealet. 
Vandet der falder på belægningen ved cykelskurene nedsives, med 
overløb til sportsarealet. Regnvandet som falder på cykelskurene op-
samles af de grønne tage. Vandet fra tagarealet kobles til linjedrænet, 
og ledes ligeledes til grøften. Ved at hæve kantstenen mellem belæg-
ningen og skolen vil vandet under kraftig regn afstrømme ud mod 
sportsarealet og dermed sikrer at vandet ikke stuver op mod byg-
ningerne.

Hvis det viser sig, at der er plads under belægningen (ingen platan-
rødder), kan der etableres permeabel belægning med et permea-
belt bærelag, som dermed kan bruges som supplerende regnvands-       
løsning.

LAR løsningerne er dimensioneret til at kunne håndterer en 10 års 
regnhændelse, hvor vandet skal være forsvundet inden for 72 timer. 
Der regnes med regnvandet fra tagarealerne, samt overfladevand fra 
indkørslen.
For at kunne nedsive en 10 års-hændelse af regnvand fra de 57 m2 
tagflade og de 202 m2 impermeabel belægning kræver det LAR-løs-
ninger, som har en jordoverflade på min. 40 m2  og et volume til til-
bageholdelse af regnvandet på min. 10,4 m3

 
For udsnittet af alléen som ill. 62 viser, er løsningerne dimensioneret 
således:
Overfladearealet til LAR: 40 m2.
Volumen til LAR: 10, 4 m3.

Udregningerne ses i bilag 7.

LAR løsningerDesign
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Skole, som håndterer regnvandet i skolegårdene, at en skolepige 
kom hen til mig og fortalte entusiastisk om nogle små “fisk”, som 
de havde haft i deres bassin. De små fisk var haletusser, og havde             
skabt stor interesse hos pigen, fordi hun aldrig før havde set dem. Det 
gav mig en tydelig indikation af, at selv de mindste ting kan have en 
større påvirkning end man umiddelbart antager. 

De ældre elever vil formodentlig benytte udearealerne mere, ved at 
der bliver designet spændende opholdsarealer. Samtidig lægges der 
op til at bruge udearealerne i undervisningen, som kan spille en af-
gørende faktor for udbyttet af naturens tilstedeværelse på skolens 
areal. 

Naturen er varierende, uforudsigelig og i konstant forandring, hvilket 
kan være med til at øge elevernes brug af uderummene, øge koncen-
trationen og  forbedre elevernes motorik. Egenskaber som også taler 
for at implementere de grønne elementer. 

Dette projekt vil derfor forbedre de eksisterende forhold på Gladsaxe 
Skole, og så må tiden vise om eleverne lader sig påvirke af naturen og 
om det er noget der kan smitte af på andre, eksempelvis forældrene.

Problemet med vandmangel, temperaturreguleringer og tabet af    
biodiversitet findes i Danmark, men er endnu ikke særlig tydeligt     
eller omfattende i forhold til andre lande. Rundt omkring i verden er 
der mange steder, som er meget dårligere stillet end vi er i Danmark. 
Jeg vælger alligevel at fokusere på vores lille land, fordi jeg som ud-
gangspunkt er af den overbevisning, at man skal feje for egen dør 
først.  Alt starter med det første skridt, og det skridt skal tages i vores 
dagligdag. Når folk har forstået alvoren i klimaforandringerne og selv 
vælger at skride til handling, er vi måske klar til at hjælpe andre sted-
er i verden, som ikke er nået så langt endnu.

Det kan diskuteres, hvor stor indflydelse de daglige omgivelser har 
på eleverne i forhold til at skabe en naturlig interesse og ansvars-         
følelese for naturen. Mange analyser viser, at f.eks. daglig omgang 
med naturen via skove og enge, har en stor påvirkning på børn. Men 
hvor stor en påvirkning vil enkelte buske og lidt regnvand på over-
fladen kunne have på eleverne på Gladsaxe Skole? 

Det er ikke de store grønne og naturlige områder, som eleverne vil 
komme tæt på i dette projekt, men jeg tror stadig, at de små ele-
menter, der følger med en mere miljøvenlig udformning af skolen-
ens udearealer, kan skabe interesse og nysgerrighed, især blandt de 
yngste. Blandt andet oplevede jeg under et besøg på Brøndbyvester 
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aspektet. Der skal derefter skabes sparring med specialister indenfor 
pædagogik og biologi for at få det bedste grundlag for at øge biodi-
versiteten, og ligeledes skabe og udforme områder/legeelementer 
som vil øge indlæringen.

Eleverne kan tages i ed i forhold til specielle ønsker til udformningen, 
hvis det ønskes. Dette vil øge elevernes tilknytning og ejerskab over 
de nye udearealer, som på sigt formodentlig vil gøre, at de passer 
bedre på dem. Dette kan understøttes af, at eleverne deltager i dele 
af etableringen, eksempelvis ved at beplante regnbede med planter 
de selv henter, eller vælge krydderurter til plantekasser.
 
I samarbejde med de involverede parter og rådgivere redigeres og 
tilpasses dette projektforslag og derefter detailprojekteres hele om-
rådet. 

Man ville gøre klogt i at invitere forældre og pårørende til en                              
informationsaften for at høre om projektet, mekanismerne og hen-
sigten med forslaget. Det vil ikke kun involvere forældre og pårørende 
i projektet, men vil også skabe grundlag for at eleverne kan snakke 
om de forskellige tiltag og løsninger med deres forældre.

Projektforslaget er et designudkast, som Gladsaxe Kommune kan     
arbejde videre med, hvis de ønsker en realisering. Er dette tilfældet, 
er der nogle vigtige aspekter, som skal undersøges undervejs. 

Først skal der foretages boreprøver i jorden forskellige steder på 
matriklen for at finde den helt nøjagtigte nedsivningskoefficient. 
Dette er vigtigt for at kunne dimensionere LAR-elementerne. De skal 
kunne holde til en T=10, men må helst ikke dimensioneres for store, 
da regnvandets funktioner i legeområder og grøft, dermed ikke vil 
fungere optimalt.

Der skal laves nogle undersøgelser af jordforholdende i forhold til 
sekundær vandspejl. Dette gøres for at forsikre, at nedsivningen 
ikke vil påvirke det sekundære vandspejl og skabe problemer med 
vandstanden andre steder inde på eller udenfor matriklen. Derforu-
den skal det undersøges, om fundamentet vil påvirkes af en lokal            
nedsivning af regnvandet. Hvis fundamentet risikerer at sætte sig, vil 
det ikke være hensigtsmæssigt at nedsive for tæt på bygningerne, 
og dermed skal vandet ledes længere væk og evt. helt ned på sports-
arealet.

Skolens personale skal indvolveres i projektet, og der skal etableres 
en dialog mellem skolen, kommunen og rådgiverne for at skabe 
den mest hensigtsmæssige udformning i forhold til undervisnings-

Videre Arbejde

Vidensindsamling og 
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Sparring med specialister 
(pædagog og biolog)

Redigering og tilpasning af 
projektet

Realisering

(Her er specialet placeret)



128

ernes dagligdag, og udformningen af lege- opholds- og undervis-
ningssteder er skabt i sammenspil med naturens elementer. Ved at 
integrere de nye udearealer i undervisningen, vil eleverne ikke blot 
stifte bekendskab med naturen i frikvarterene, men vil også kunne 
blive undervist i naturens forskellige processer helt tæt på.
Forskning viser at interaktion med naturen er med til at påvirke 
en person til en mere miljøvenlig tankegang i fremtiden. Projektet          
skaber derfor grundlaget for en mere miljøbevist generation af unge 
mennesker på Gladsaxe Skole.

Specialet henvender sig til Gladsaxe Kommune og lægger op til at 
bruge skolen som et udstillingsvindue for klimatilpasningen. Klima-
tilpasningsplanen har lokal håndtering af regnvand som hovedfokus, 
men ved at bruge dette projekt som udstillingsvindue, vil der også 
blive skabt et øget fokus på biodiversiteten. 

“No one among us wants to be a member of the last generation to pass 
on to our children the joy of playing outside in nature.”  

- Louv, 2008

Jeg indledte opgaven med dette citat, og jeg synes at den kan bære 
at blive gentaget, fordi det med få ord beskriver grunden til at denne 
opgave et blevet lavet. Jeg håber og tror på, at alle dem der som 
jeg,  har oplevet glæden og alle de positive påvirkninger ved at lege                
i naturen som barn, også ønsker det samme for fremtidens børn. For 
at de skal kunne opleve det, er det afgørende at få naturen tæt ind i 
de unges dagligdag. Et afgørende aspekt som efter min mening op-
fyldes på en æstetisk, kreativ og inspirerende måde i dette speciale.

Baggrunden for projektet er at lave en arkitektonisk udformning af 
Gladsaxe Skoles udearealer, hvor der er fokus på bæredygtighed og 
klimaforandringer, som på sigt kan realiseres. 

Projektforslaget er et overordnet designforslag, som har fokus på      
regnvandshåndtering, implementering af en mere vild natur og leg 
og indlæring. Disse tre elementer er med til at skabe et solidt grund-
lag for at øge interaktionen mellem eleverne og naturen, som er 
hovedformålet med forslaget. 

Regnvandshåndteringen er med til at skabe mere gunstige lokale 
forhold for biodiversiteten ved at opsamle og nedsive regnvandet 
på overfladen i blandt andet grøfter og regnbede. Samtidig bliver 
regnvandet blotlagt for eleverne, som både kan følge vandets vej og 
bruge regnvandet til leg.
Den nye beplantning er med til at skabe levesteder og fødekilder til 
både fugle, insekter og egern. Beplantningen bruges til at udforme 
udearealer, som eleverne kan kigge ud på fra klasselokalerne og 
dermed formodentlig øge lysten til at komme ud. Beplantning kan 
være med til at øge indlæringen (med frisk luft til hovedet) og inte-
ressen for naturen.
Legeelementerne kan understøttes af de to foregående elementer 
og skabe nteressante og varierende udearealer, som lægger op til 
mere bevægelse og en bedre motorik.

Designforslaget skaber grobund for at et større omfang af vilde 
planter og dyr vil finde vej til skolens arealer, og dermed også øge 
kontakten mellem eleverne og naturen. Naturen trækkes ind i elev- 
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overfladen i grønne løsninger, hvilket også skaber grundlag for større 
biodiveristet. 

Jeg har valgt at fokuserer på biodiversitet på et overordnet plan. 
Både tabet af biodiversitet, hvilke tiltag der er igang rundt omkring i 
Danmark og overordnede aspekter, som kan være med til at påvirke 
biodiversiteten i et område. Ved at have ændret mit fokus i projek-
tet, kunne jeg have fokuseret på specifikke arter, som jeg ville skabe 
mere gunstige forhold for på skolens areal, og dermed også haft en 
mulighed for at skabe et mere konkret løsningsforslag. I stedet har 
jeg tilegnet mig en overordnet viden, som jeg fremadrette kan bruge 
i lignende projekter, hvor enkelte små tiltag kan være med til at øge 
den biologiske mangfoldighed.

Jeg ser det som et vigtig aspekt, at landskabsarkitekter og byplan-
læggere har et godt kendskab til biodiversitet, hvilket dette projekt 
har skabt for mig. For at stoppe tabet af biodivesitet er det vigtigt 
at der skabes et større fokus på emnet, både blandt planlæggerne 
og brugerne. Jeg synes at dette projekt formår at skabe et solidt 
fokus på problematikken, og komme med et spændende løs-
ningsforslag som kan blive brugt i kommunale sammenhæng. Ved                                                   
videre arbejde med projektet og involvering af de forskellige parter, 
vil fokuset vokse og forhåbningen er at interessen for emnet vil spire 
hos alle de involverede parter.

Projektet startede som et egentligt design-detailprojekt, men er 
endt med et mere strategisk forslag til de overordnede designlinjer 
og fokus-punkter for et fremtidig projekt på Gladsaxe Skole. Projek-
tet henvender sig til Gladsaxe Kommune, ved at give et forslag til, 
hvordan man kan klimatilpasse Gladsaxe Skoles udearealer, samtidig 
med at der  bliver skabt bedre forhold for både eleverne og biodiver-
siteten. 

Projektets udgangspunkt er at påvirke de unge mennesker, som har 
deres daglige gang på Gladsaxe Skole, til at udvikle større empati 
for naturen og alle dens egenskaber og små mekanismer. For at øge 
sandsynligheden for at hensigten med projektet lykkes, er det vigtigt 
at det ikke er et projekt, som hives ned over hovedet på skolens elever 
og personale. Det skal i stedet være et samarbejde mellem Gladsaxe 
Kommune, Gladsaxe Skole og rådgiver, som skal resultere i en realise-
ring. Samarbejdet på tværs af fagområder er af afgørende betydning 
for at projektet kan lykkes.

Under specialet har det været en stor udfordring at arbejde med 
biodiversitet, fordi min baggrundsviden indenfor emnet har været 
minimalt. Derfor har jeg valgt at fokuserer meget på beplantningen 
og “vild natur”, der som udgangspunkt er væsentlig bedre for dyre-
livet end en asfalteret skolegård. Samtidig håndteres regnvandet på 
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2: Egegård Sø
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9.5 Sø nr. 64, Egegårdssøen i Gladsaxe 
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Beliggenhed 
Syd for Klaudalsbrovej. 

Ejendomsforhold
Den nordlige del af søen ejes af Gladsaxe Kommune, mens den øvrige del er 
privat. 

Matrikler
9c og 4a, Gladsaxe. 

Areal
6.000 m2

Lov- og planmæssige forhold
Omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. 

Beskrivelse af søen
Det omgivende terræn er græsarealer, kolonihaver og boligområder. Der er 
høje skyggende træer langs det meste af søen bestående af rød-el, hænge-pil 
og birk. Der er næsten ingen rørsumpvegetation. Søen modtager vand fra Sig-
nalsøen (sø nr. 63) via en grøft og overfladevand fra de omkringliggende area-
ler, bl.a. via en række rørudløb. Der er afløb fra søen fra nordøstbredden. 
Vandet er stærkt næringsrigt og uklart med en stor produktion af planktonal-
ger. Søbunden er dækket af et tykt lag blødt og sort dynd. Søen har en største 
dybde på ca. 1 m. 

Vandplanter
Der var ingen undervandsvegetation på grund af det uklare vand, og fly-
debladsvegetationen omfattede en sparsom forekomst af liden andemad. Rør-
sumpvegetationen bestod af nogle få bevoksninger af gul iris og lådden due-
urt. Plantelivet i søen var således meget ringe. 

Smådyrsliv
Artsfattigt på grund af manglen på vandplanter og omfattede kun få arter af 
børsteorme, krebsdyr, vandtæger, vårfluer, dansemyg, snegle og muslinger. 
Antalsmæssigt var dansemyg og snegle dominerende. Der blev ikke registreret 
nogen ualmindelige eller sjældne arter. 

Padder og krybdyr
Af padder ynglede kun fåtalligt skrubtudse, som ikke havde nogen større yng-
lesucces. 

Ynglefugle
Af vandfugle ynglede knopsvane (1 par), gråand (3 par) og blishøne (2 par). 
Desuden rastede en del gråænder i søen. 

Øvrige faunaforhold
Af fisk blev observeret 15-20 karper med en størrelse på 30-50 cm samt en-
kelte skaller. Der findes formentlig flere fiskearter i søen. 

Særlige arter 
Skrubtudse er med på den danske gulliste.  
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Værdi- og målsætning
På grund af det artsfattige plante- og dyreliv har søen kun lokal naturmæssig 
værdi (naturværdi III). En generel målsætning med et artsrigt og alsidigt plan-
te- og dyreliv er ikke opfyldt. 

Plejeforanstaltninger
Hvis en generel målsætning skal opfyldes, skal søen oprenses for næringsrigt 
dynd og tilførslen af næringsrigt overfladevand begrænses, så vandet kan bli-
ve klart igen, og der kan gro undervandsplanter. 

Samlet vurdering 
Stærkt næringsrig og uklar sø med en blød dyndbund. Der er ingen under-
vandsvegetation samt et artsfattigt smådyrsliv og paddebestand. Søen bør op-
renses og tilførslen af næringsrigt overfladevand begrænses. 
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5: LAR-Standarter

Overflade Afløbskoefficient (ɸ)
Tag 1,0
Asfalt 1,0
Græs og permeable belægning 0,1

        Min. (tr)                       
T 5 10 15 20 25 30 40 60 120
20 350 280 240 205 172 149 119 89 64
10 310 230 190 170 142 123 98 72 43
5 260 190 160 128 108 94 76 56 33
2 200 140 114 92 78 68 56 43 26
1 150 110 88 72 60 54 44 33 21
0,5 110 83 64 53 46 41 34 26 17
0,2 80 52 40 34 29 26 22 17 11

Soil type Hydraulic conductivity, m/s
Grus K = 10-3 - 10-1

Sand K = 10-5 - 10-2

Silt K = 10-9 - 10-5

Ler K = 10-10 - 10-6

Blåler K < 10-9

Informationen i tabellerne er indhentet fra “Sizing SUDS1 - lecture notes”, udleveret af Marina Bergen Jensen i “Urban Ecosystems” på KU SCIENCE.
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6: Beplantning

Navn: Antal/
m2

Højde Lys-
forhold

Blomstring Jordforhold Andet

Stauder
Achillea millefolium 6 70 cm jul-sep Middel til fugtig Robust plante
Alchemilla mollis 6 30-50 cm juni-juli Nærringsrig, tåler tørke God som bunddække
Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’ 3 1-2 m juni-aug Middel til fugtig Egnet til regnbed
Carex grayi 6 50-60 cm juni-aug Fugtig Dekorative frugtlegme
Carex pendula 3 90 cm maj-juli Fugtig Egnet til regnbed
Deschampsia cespitosa 4 0,5- 1 m juni-sep Alm jord, tåle tørke Egnet til regnbed
Eupatorium fistulosum 3 1-2 m aug-okt Nærringsrig jord Egnet til regnbed
Hemerocallis citrina 5 80 cm jul-aug Alm til fugtig Egnet til regnbed
Hosta ‘Patriot’ 6 30-50 cm juli-aug Nærringsrig og fugtig Dekorative året rundt + i regnvejr
Iris pseudacorus 6 0,5-1 m juni-juli Fugtig, våd Egnet til regnbed
Lythrum salicaria 5 0,5-1 m juli-aug Fugtig til våd Flotte blomster
Miscanthus sinesis ‘Malepartus’ 3 1,5-1,8 m sep Middel/nærringsrig/drænet Høstfarver
Molinia arundinacea 'Karl Foerster' 4 70-150 cm aug-sep Middel/nærringsrig/drænet Egnet til regnbed

Buske
Amelanchier laevis 4-6 m maj Nærringsrig Flot om foråret
Buddelja davidii 2-3m juli-sep Alm. nærringsrig Tiltrækker bl.a. sommerfugle
Carpinus betulus * 10-15 m Alm. havejord Kraftigvoksende, vinterløv
Cornus alba ‘Sibirica’ 3-4 m apr-maj Alm. havejord Røde grene
Cornus sanguinea* 3-4 m apr-maj De fleste jorde Hurtigvoksende, rød efterårsfarve
Cornus mas 4-6 m mar-apr Alm. havejord Robust, spiselig frugt
Corylus avellana* 4-6 m apr-maj Alm. havejord Frugt (nød)
Forsytia intermedia ‘Lynwood’ 2-3 m apr-maj Alm. havejord Tidlig udspring
Philadelphus cymosus 'Bouquet Blanc' 1-1,5 m juni-juli Alm. havejord Tæt, dufter, tåler ikke vind
Prunus cerasifera ‘First’ *  4-6 m apr-maj Alm. havejord Frugt, mirabeller (aug)
Salix caprea (Seljepil)* 6-10 m mar-apr De fleste jorde Robust, gæsling
Salix cinerea * 5 m mar-apr Alm/fugtig Meget pollen-bier, hurtigvoksende
Sambucus nigra* 5 m maj-juni De fleste jorde Blomster og bær til madlavning
Viburnum x burkwoodii 2-3 m maj De fleste jorde Dufter, stedsegrøn
Viburnum x bodnantense ‘Charles Lamont’ 3 m nov-apr De fleste jorde Dufter, blomster om vinteren

Indhentet oplysninger fra blandt andet plantetorvet.
dk og Johansens Planteskole katalog.

*Hjemmehørende arter i Danmark
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Udregning af LAR i skolegården

7: Udregning af LAR

Forudsætninger:
Udregningerne gælder for ét plateau, som vises på ill. 64 + de til-
hørende tagoverflader, som ikke kan ses på udsnittet.
Belægningen nedsiver 100 % af regnvandet op til T=10
Der er ingen overflade afstrømning fra bedene da de liggere lavere 
end belægningen.
Overfladeafstrømning af regnvandet fra bygningerne er 100 %. 
Arealet: A = 228 m2

Der regnes med en 10 års-hændelse (T=10), som er 43 mm i 120 min.
Vandet skal være væk inden for 48 timer.
Nedsivningskoefficienten (Ksat) er på 1 x 10-6 m/s.

Regnmængde pr. m2:
V120m = 43 mm x 120 mm x 60 s/min = 309.600 l/ha
1 ha = 10.000 m2, det betyder at V120min = 31 l/m2 

Regnvandsvolumen:
1 m3 = 1000 l:  V120min = 310.000 l/ha / 1.000 l/m3 = 310 m3/ha
1 ha = 10000 m2: V120min = 310 m3/ha / 10.000 m2/ha = 0.031 m
1 m = 1000 mm: V120min = 0.031 m * 1000 mm/m = 31 mm
31 l/m2 er derfor det samme som 31 mm (0,031m)

Mængde vand som falder på bygningernes tage (Q):
Q = V120mm x A
Q = 31 l/m2 x 228 m2 = 7,1 m3

Med klimafaktor 1,3:
Q = 7,1 m3 X 1,3 = 9,23 m3

Nedsivningsareal (Ainfiltration):
Ainfiltration = qempty / ksat
Nedsivningshastighed (qempty) = 9,23 m3 / 48 timer = 0,19 m3 /t = 
5,3 x 10-5 m2/s 
Ainfiltration = 5,3 x 10-5 m2/s / 1x10-6 m/s = 53 m2

Det betyder at overfladearealet for at nedsive en 10 års-hændelse af 
regnvand fra 228 m2 tagflade kræver 53 m2 jordoverflade og et vol-
ume til tilbageholdelse af regnvandet på 9,2 m3.

LAR dimensionerne:

Dimensioneret arealer til regnvandshåndtering:
53,6 m2 
Dimensioneret volumen til regnvandshåndtering:
11,44 m3

De dimensionerede LAR elementer kan holde til en T=10, og kan 
ved en evt. yderligere fordybning også kunne håndtere endnu større 
mængder regnvand.

Udregninger:

Grøften
Overflade areal:  12 m x 1,3 m = 15,6 m2

Dybde: 0,3 m
Volumen: 15,6 m2 x 0,3 m x ½ =2,34 m3

Regnbednord
Overfladeareal: 15 m2

Dybde: 0,2 m
Volumen: 3 m3

Ill. 64

Regnbedøst
Overfladeareal: 8 m2

Dybde: 0,2 m
Volumen: 1,6 m3

Regnbedlegeområde
Overfladeareal: 15 m2

Dybde: 0,3 m
Volumen: 4,5 m3
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LAR dimensionerne:

Dimensioneret arealer til regnvandshåndtering:
33,05 m2 
Dimensioneret volumen til regnvandshåndtering:
7,06 m3

De dimensionerede LAR elementer kan holde til en T=10, og kan 
ved en evt. yderligere fordybning også kunne håndtere endnu større 
mængder regnvand.

Udregninger:

Grøftenhoveddel
Overflade areal: 24 m x 1m = 24 m2

Dybde: 0,4 m
Volumen: 24 m2 x 0,4 m x ½ = 4,8 m3

Grøftensidegren
Overfladeareal: 9,9 m x 0,5 m = 4,95 m2

Dybde: 0,2 m
Volumen: 4,95 m2 x 0,2 m x ½ =1,44 m3

Forudsætninger:
Udregningerne gælder for “ét plateau” , vist på ill. 65.
Overflade afstrømning fra græsarealet er på 0,2. 
Areal: Agræs = 239 m2 x 0,1 = 24 m2

Overfladeafstrømning af regnvandet fra bygningerne er 100 %. 
Areal: Abygning = 114 m2

Samlet areal: A = 138 m2

Der regnes med en 10 års-hændelse (T=10), som er 43 mm i 120 min.
Vandet skal være væk inden for 48 timer.
Nedsivningskoefficienten (Ksat) er på 1 x 10-6 m/s.

Regnmængde pr. m2:
V120m = 43 mm x 120 mm x 60 s/min = 309.600 l/ha
1 ha = 10.000 m2, det betyder at V120min = 31 l/m2 

Regnvandsvolumen:
1 m3 = 1000 l:  V120min = 310.000 l/ha / 1.000 l/m3 = 310 m3/ha
1 ha = 10000 m2: V120min = 310 m3/ha / 10.000 m2/ha = 0.031 m
1 m = 1000 mm: V120min = 0.031 m * 1000 mm/m = 31 mm
31 l/m2 er derfor det samme som 31mm (0,031m)

Mængde vand som falder på bygningernes tage (Q):
Q = V120mm x A
Q = 31 l/m2 x 138 m2 = 4,3m3

Med klimafaktor 1,3:
Q = 4,3 m3 X 1,3 = 5,6 m3

Nedsivningsareal (Ainfiltration):
Ainfiltration = qempty / ksat
Nedsivningshastighed (qempty) = 5,6 m3 / 48 timer = 0,10 m3/t = 
3,2 x 10-5 m2/s 
Ainfiltration = 3,2x 10-5 m2/s / 1x10-6 m/s = 32 m2

Det betyder at overfladearealet for at nedsive en 10 års-hændelse af 
regnvand fra 114 m2 tagflade og 239 m2 græsarea kræver 32 m2 jor-
doverflade og et volume til tilbageholdelse af regnvandet på 5,6 m3.

Udregning af LAR på ydersiden

Ill. 65

Regnbed
Overfladeareal: 4,1 m2

Dybde: 0,2 m
Volumen: 0,82 m3
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LAR dimensionerne:

Dimensioneret arealer til regnvandshåndtering:
40 m2 
Dimensioneret volumen til regnvandshåndtering:
10,4 m3

De dimensioneree arealer kan ikke store nok til at kunne aflede regn-
vandet i løbet af 48 timer, men hvis man hér regner med at vandet 
skal være væk inden for 72 timer i stedet, kan grøfterne håndtere en  
T=10, og kan ved en evt. yderligere fordybning også kunne håndtere 
endnu større mængder regnvand.

Udregninger:

Grøftennord
Overfladeareal: 10 m x 2m = 20 m2

Dybde: 0,6 m
Volumen: 20 m2 x 0,6 m x ½ = 6 m3

Forudsætninger:
Udregningerne gælder for udsnittet på ill. 66.
Overfladeafstrømning af regnvandet fra bygningerne  og impermea-
bel belægning er 100 %. 
Areal: A = 259 m2

Der regnes med en 10 års-hændelse (T=10), som er 43 mm i 120 min.
Vandet skal være væk inden for 48 timer.
Nedsivningskoefficienten (Ksat) er på 1 x 10-6 m/s.

Regnmængde pr. m2:
V120m = 43 mm x 120 mm x 60 s/min = 309.600 l/ha
1 ha = 10.000 m2, det betyder at V120min = 31 l/m2 

Regnvandsvolumen:
1 m3 = 1000 l:  V120min = 310.000 l/ha / 1.000 l/m3 = 310 m3/ha
1 ha = 10000 m2: V120min = 310 m3/ha / 10.000 m2/ha = 0.031 m
1 m = 1000 mm: V120min = 0.031 m * 1000 mm/m = 31 mm
31 l/m2 er derfor det samme som 31mm (0,031m)

Mængde vand som falder på bygningernes tage (Q):
Q = V120mm x A
Q = 31 l/m2 x 259 m2 = 8,0 m3

Med klimafaktor 1,3:
Q = 8,0 m3 X 1,3 = 10,4 m3

Nedsivningsareal (Ainfiltration):
Ainfiltration = qempty / ksat
Nedsivningshastighed (qempty) = 10,4 m3 / 48 timer = 0,22 m3/t = 
6,0 x 10-5 m2/s 
Ainfiltration = 6,0 x 10-5 m2/s / 1x10-6 m/s = 60 m2

qempty på 72 timer: 10,4 m3 / 72 timer/3600 sek. = 4,0 x 10-5 m2/s 

Det betyder at overfladearealet for at nedsive en 10 års-hændelse 
af regnvand fra 57 m2 tagflade og 202 m2 impermeabel belægning 
kræver 60 m2 jordoverflade og et volume til tilbageholdelse af regn-
vandet på 10,4 m3.

Udregning af LAR på alléen
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Ill. 66

Grøftensyd
Overfladeareal: 10 m x 2 m = 20 m2

Dybde: 0,6 m
Volumen: 18 m2 x 0,6 m x ½ =5,4 m3
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