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Omgivelserne er med deres parklignende karakter en stor 
del af bebyggelsernes kulturarv og understøtter fortællin-
gen om byens historie og udvikling. Lys, luft og sundhed var 
hovedprincipperne i den funktionalistiske tanke om gode 
boliger til alle. Allerede i 1930’erne havde man gjort op med 
tidligere tiders trange karrébyggeri og i stedet indført åbne 
bebyggelser anlagt i stokke eller vinkelbygninger med store 
grønne arealer omkring. Bebyggelsesstrukturerne er ofte 
tilpasset stedet og indgår i et fint samspil med omgivelserne.

Arealernes udformning og grønne karakter hænger nøje 
sammen med bygningernes arkitektur – et fællesskab præ-
get af enkelhed, hvor træer og planters frodighed bidrager 
til den samlede oplevelse af bebyggelsen. De grønne oaser 
er en af de helt store kvaliteter ved etageboligerne.

UDFORMNINGEN
Nogle bebyggelsers omgivelser har stort set ikke ændret sig 
siden anlæggelsen, andre har udviklet sig med etablering af 
skure, siddepladser, parkeringsarealer m.m.

Haverummene mellem bygningerne er typisk anlagt med 
græsplæner og varierede beplant ninger af buske og træer. 
Ind i mellem ses også staudebede. Et af haverummets vig-
tigste elementer er træerne, der nu efter ca. 60 år har nået 
den ideelle højde. Der er kun få og små velvalgte terrasser 
og havegange belagt med betonfliser eller tegl, så det grønne 
får lov at dominere. Funktionelle elementer som cykelskure, 
tørrestativer, affaldsspande m.m. er ofte placeret i passende 
afstand fra haverummets opholds- og legearealer.

VEDLIGEHOLDELSE
Beboernes trivsel kan måles direkte på omgivelsernes ud-
formning og pasning. Det er ligeså vigtigt at forholde sig til 
omgivelserne som til bygningerne og derved give beboerne 
mulighed for at bruge og passe på dem. Velpassede og vedli-
geholdte arealer skaber tryghed og velvære og er endvidere 
vigtige for bebyggelsens signalværdi udadtil.

Haverummet, omgivelserne og træerne kræver pasning, 
hvilket kan være en betydelig post på budgettet. Det skal vir-
ke indbydende ”at slå sig ned” i haven. Derimod kan upasse-
de, nedslidte gangarealer, plæner m.m. virke modsat og kan i 
værste fald invitere til hærværk o.l., hvilket i sidste ende kan 
koste dyrt i udbedring. 

Er træerne eller buskene blevet for store og massive, kan 
beskæring, udtynding eller opstamning fx i samarbejde med 
en landskabsarkitekt være med til at lette udtrykket og ska-
be større overskuelighed og dermed også tryghed for bebo-
erne.

OMGIVELSER

Karrébebyggelse, formet som et »U« og altså kun lukket på de tre 
sider, med et stort og luftigt haverum, der kan nydes fra altanerne.

Herunder: Gangarealet er belagt med tidstypiske gule tegl.

Stokbebyggelse, der er anlagt i et åbent parklandskab, hvor de høje 
træer giver proportion til bygningerne.



Det er vigtigt, at fx gangarealer, cykelskure m.m. er tilstræk-
keligt belyst – dette kan være med til øge trygheden mærk-
bart. Samtidig er det vigtigt at holde gangarealer ved lige for 
at tilgodese navnlig ældre og handicappede beboere og for at 
mindske risikoen for faldulykker, fordi fx fliserne ligger skævt.

FORNYELSE 
Mange steder mangler der opholdssteder for beboerne på 
trods af beplantning og grønne plæner. Er haverummet spar-
tansk indrettet, er det værd at overveje et frodigere udtryk, 
således at de grønne arealer evt. kan nyfortolkes ud fra den 
grundlæggende idé og dermed skabe nye oplevelser til glæ-
de for beboerne. Hvis man ønsker at forny haverummet, bør 
man alliere sig med en landskabs arkitekt. Det er essentielt at 
bygge videre på havens overordnede plan, fx de store karak-
teristiske træer. Fæld dem ikke – husk, at man planter træer 
for sine børnebørn! Træerne former haverummet og indram-
mer bygningerne. 

Nye flisearealer må ikke blive for store – det er den grønne 
frodighed, der bør vægtes højest. Endvidere hindrer større 
befæstede arealer ned siv ning af regnvand og øger derfor ri-
sikoen for oversvømmelser. Anlæg i stedet et regnvands bed.

OVERORDNEDE ANBEFALINGER:

• Søg information om bebyggelsens arkitektur og 
få råd af en landskabsarkitekt, der kan hjælpe 
med en fremtidssikker løsningsmodel.

• Vær tro mod de oprindelige idéer om den park- 
lignende, åbne karakter og de grønne værdier.

• Få hjælp af en landskabsarkitekt og gartner til 
udarbejdelsen af en vedligeholdelsesplan.

• Vær lydhør overfor forskellige forslag, og løs evt. 
nye projekter »med« de givne rammer og ikke 
»imod«.

• De rigtige investeringer, fx i en velgennemtænkt 
haveplan, kan på sigt bidrage til brugbare arealer 
til glæde for alle.

UDFORDRINGER:

• Hvad er kendetegnet ved omgivelserne, og 
hvordan kan man bevare eller forny uden at give 
køb på tankerne bag?

• Hvordan er omgivelsernes karakter? Er de spar-
tanske, frodige eller måske nedslidte?

• Hvordan vedligeholdes haverummet bedst mu-
ligt? Hvad med træer, belægninger, plæner osv.?

• Hvilke nye behov og krav kan imødekommes 
uden at bebyggelsens karakter forsvinder, fx 
ved tilføjelse af nye skure, legepladser, idrætsfa-
ciliteter m.m.?

• Hvilken indflydelse har de fremtidige valg på 
økonomien, fx pasningsniveau og driftsomkost-
ninger til vedligeholdelse?



TILFØJELSER
De forskellige skure, garager, affaldsdepoter osv. var fra be-
gyndelsen ofte nøje tilpasset bebyggelserne i højde, propor-
tionering og materialer. Nye tilføjelser bør tage hensyn til 
helheden i størrelse og materialevalg, så de føjer sig naturligt 
til anlægget. De eksisterende etageboligers enkelhed bør af-
spejle sig i de nye tilføjelser. Dette kan gøres ved at gentage 
nogle af materialerne fra bebyggelsen, fx tagpaptag på det nye 
cykelskur, hvis der er tagpap på den eksisterende bebyggelse. 
Man kan ”maskere” et skur ved at plante buske omkring det. 
Således vil skuret blive et lille rum i det store haverum.

Nye siddepladser til fx udendørs spisning, legepladser, 
gyngestativer osv. kan godt integreres. Man skal blot nøje 
overveje placering og udformning, således at disse elemen-
ter passer ind i haverummets karakter.

BEBOERFACILITETER
Har bebyggelsen ikke allerede fællesrum som festlokaler, 
værksteder, bordtennisrum o.l., kan disse med fordel indret-
tes i eksisterende rum som nedlagte butikslokaler, kælder-
rum m.m. under forudsætning af, at rummene har et godt 
indeklima – eller i helt nye til- eller nybygninger. Husk at tage 
højde for evt. støjgener. Nye bygninger bør underordne sig 
den eksisterende arkitektur. De fælles beboerfaciliteter er 
med til styrke beboerdemokratiet, give et godt beboermiljø 
og højne den almindelige anvendelighed ved at være et reelt 
tilskud til lejlighedernes areal. 

En tidligere varmecentral er ombygget og indrettet til beboerhus 
til glæde for lejerne.

UDDYBENDE INFORMATION 
OM OMGIVELSERNE:
• SBI-byplanlægning 54: Sådan forbedres eta-

geboligområder. Katalog over ideer til forbedring 

af nyere boligbebyggelser. Ole Kirkegaard, Hans 

Kristensen og Michael Varming.1988. 

• SBI-byplanlægning 65: Bedre bebyggelser - 

bedre liv? Ulf Christiansen m.fl..1993. 

• SBI-byplanlægning 72: Forebyggelse af kri-

minalitet. En undersøgelse af seks boligområder 

i Københavns omegn. Ulf Christiansen, Erik B. 

Jantzen og Ole Kirkegaard.1996.  

• SBI-byplanlægning 75: Smukkere renove-

ringer. Arkitektonisk kvalitet ved renovering af 

nyere boligområder. Redaktion: Claus Bech-Da-

nielsen og Michael Varming. 1997. 

BEPLANTNING, VAND OG JORDANLÆG: 
• www.byg-erfa.dk/beplantning

LÆS MERE PÅ:
• www.bygningskultur.dk

Legepladsen er designet til stedet og skaber glæde hos både børn og 
voksne. Monstrum legeplads. 


