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Resumé 
Dette studium har til hensigt at undersøge hvorfor den grønne struktur, i urban sammenhæng, er væsentlig 
i form af de merværdier og effekter, der er forbundet med den indenfor et klima-, biodiversitetsmæssigt og 
økonomisk perspektiv. Der analyseres på byudviklingen og hvordan den grønne struktur prioriteres i denne 
urbane udviklingsdiskurs. Det analyseres for at vurdere, om der eksisterer et grundlag for, i højere grad at 
indtænke den grønne struktur i de urbane miljøer, når man samtidigt har merværdierne for øje. 
Caseområdet, det nye grønne klimakvarter Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads i København, analyseres med 
henblik på at undersøge kvantiteten og kvaliteten af den grønne struktur på området. Resultaterne herfra 
anvendes til at undersøge den grønne strukturs væsentlighed i form af de merværdier og afledte effekter 
den grønne struktur yder på det nye grønne klimakvarter. Det undersøges indenfor et klima-, 
biodiversitetsmæssigt og økonomisk perspektiv. Merværdierne og de forskellige effekter kvantificeres 
undervejs i de tre perspektiver for caseområdet, og værdisættes til sidst i det økonomiske perspektiv. Det 
danner baggrund for konkret at vurdere, hvordan den grønne struktur og merværdierne indenfor de tre 
perspektiver kan være væsentlige i det urbane miljø. Metoder der danner baggrund for rapporten, dækker 
over litteraturstudie, interviews, empiri, skrivebordsanalyser herunder GIS-analyser, og feltobservationer. 
Grøn struktur nedprioriteres ofte til fordel for bebyggelses- og infrastrukturformål. Men den grønne 
struktur er meget væsentlig indenfor et klima-, biodiversitetsmæssigt og økonomisk perspektiv, hvilket kan 
ses på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads. Her eksisterer mange merværdier og effekter, der er væsentlige 
for urbane miljøers robusthed. Den grønne struktur fungerer som tilpasning og afbødning i det urbane 
miljø, understøtter biodiversiteten, og er forbundet med positive økonomiske effekter.  

Abstract 
This study intends to investigate why green structure, in the urban context, is significant in terms of added 
values and effects associated with it within a climate, biodiversity and economic perspective. Urban 
development and how the green structures are prioritized in this urban development discourse are 
analyzed in this assignment. It is analyzed in order to assess whether there is a basis for better 
incorporation of the green structure of the urban environment, while at the same time having the added 
values in mind. The case area, the new green climate district of Bryggervangen and Skt. Kjelds Square in 
Copenhagen is analyzed to investigate the quantity and quality of the green structure in the area. The 
results from the analysis are used to investigate the significance of the green structure in terms of the 
added values and derived effects of the green structure on the new green climate district. It is being 
investigated from a climate, biodiversity, and economic perspective. The added values and the various 
effects are quantified in the three perspectives for the case area and finally, they are monetized in the 
economic perspective. This forms the basis for concretely assessing how the green structure and the added 
values within the three perspectives can be significant in the urban environment. Methods that form the 
basis of the assignment cover literary studies, interviews, empirical studies, desk analyzes including GIS 
analyzes, and field observations. Green structure is often downgraded in favor of building construction and 
infrastructure purposes. However, green structure is very significant within a climate, biodiversity, and 
economic perspective, which can be seen at Bryggervangen and Skt. Kjelds Square. Here there exist many 
added values and effects that are essential for the resilience of urban environments. The green structure 
serves as adaptation and mitigation in the urban environment, supports biodiversity, and is associated with 
positive economic effects. 
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Forord   
Dette afsluttende bachelorprojekt er udarbejdet i forbindelse med Have-og Parkingeniøruddannelsen 
(Urban Landscape Engineer) på Københavns Universitet. Bachelorprojektets emne er selvvalgt indenfor 
studierammen og danner baggrund for den endelige uddannelse.                 

En stor tak vil jeg gerne rette til min hovedvejleder Ole Fryd, lektor i Landskabsarkitektur og Planlægning 
ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, for sparring og vejledning undervejs i processen. En stor 
tak vil jeg også gerne rette til nedenstående, som medvirkede i interviews i forbindelse med projektets 
dataindsamling. 
 

- Maj-Britt Quitzau, Ph.d. i Miljøsociologi ved Aalborg Universitet 
- Lars Alva-Jørgensen, Partner og landskabsarkitekt MDL ved Opland Landskabsarkitekter ApS 
- Benedicte Isabella Dyekjær, Skov- og landskabsingeniør & TDP-Parkdiplom, Center for By og Miljø, 

Furesø Kommune 
- Rasmus Bartholdy Jensen, Programkoordinator MS Urban forestry & greening, Teknik og Miljø, 

Herning Kommune 
- Charlotte Ahrndt Jensen, Have- og Parkingeniør, Trafik og Veje, Favrskov Kommune 

Projektet henvender sig bredt indenfor byplanlægningsmæssige interesser med fokus på den grønne 
struktur. Målgruppen identificeres til at være ingeniører indenfor den grønne branche, byplanlæggere, 
landskabsarkitekter, arkitekter og politiske beslutningstagere. Projektet sætter fokus på, og danner en 
diskussionsramme for den grønne strukturs væsentlighed i det urbane miljø. 
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1. Indledning  
1.1 Baggrund 
Vi bevæger os mere og mere, stille men sikkert mod mere urbaniserede byer i Danmark, med høje 
bebyggelsesprocenter og befæstelsesgrader, med flere mennesker og mindre plads til følge. Den grønne 
struktur i de urbane miljøer er under pres i denne urbane udviklingsdiskurs. Den er under pres selvom den 
udgør et grundlag for mange merværdier. I denne diskurs med højere bebyggelsesprocenter og 
befæstelsesgrader i vores byer, er det vigtigt at indtænke den grønne struktur. Udviklingen med et stort 
fokus på den grønne struktur kan ses flere steder i udlandets urbane miljøer. Grøn struktur er ved at blive 
en vigtig integreret del af disse miljøer, eftersom politikere og andre med beslutningsgrundlag har indset de 
væsentlige merværdier som den grønne struktur kan bistå med. Dette når man samtidigt ser det i 
perspektivet af de klima-, biodiversitetsmæssige og økonomiske forandringer og udfordringer vi står 
overfor globalt set. Disse urbane miljøer med en mere intensivt integreret grøn struktur, kan meget vel 
udgøre den måde fremtidens holistiske byer udformes, med lokale faktorer in mente for hvad der kan lade 
sig gøre. Hvis vi i Danmark skal bibeholde og øge det attraktive urbane miljø med flest mulige merværdier, 
bør vi dermed også udfordre den nuværende urbane diskurs, og tænke i grønne baner i højere grad. Det er 
yderst relevant. 

Der tænkes ofte i synlig og målbar økonomisk regi når urbane miljøer planlægges og forvaltes. Der skal med 
andre ord kunne observeres positive tal på bundlinjen indenfor en kort tidshorisont. Den grønne struktur 
udgør ikke en økonomisk værdi på samme måde, som f.eks. ejendomme og parkeringspladser der handles 
på et marked. Men hvad med alle de effekter den grønne struktur kan udgøre i form af dens merværdier, 
der reelt også kan værdisættes, men som ikke er så let kvantificerbare? Dét synes ofte glemt i 
byggeprocesser, og burde måske i højere grad inkorporeres i planer og processer. I dette projekt belyses 
det hvordan den grønne struktur, i urban sammenhæng, kan gavne ud fra nogle udvalgte merværdier i et 
klima-, biodiversitetsmæssigt og økonomisk perspektiv, herunder med Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads 
som caseområde. Den grønne strukturs merværdier og de afledte effekter vil forhåbentligt, på sigt, udgøre 
et endnu større grundlag for væsentligheden i at indtænke den grønne struktur i højere grad i 
planlægningen af de urbane miljøer. 

1.2 Problemformulering 
Hvorfor er grøn struktur væsentlig i urban sammenhæng, set i forhold til dens merværdier indenfor et 
klima-, biodiversitetsmæssigt og økonomisk perspektiv, og hvordan understøttes dette på Bryggervangen 
og Skt. Kjelds Plads som et nyt grønt klimakvarter? 

I projektet besvares følgende underspørgsmål:  

1. Hvilken udviklingsdiskurs står de urbane miljøer overfor og hvordan har det relevans for den 
grønne struktur? 

2. Hvilke merværdier indenfor det klima-, biodiversitetsmæssige og økonomiske perspektiv er 
forbundet med den grønne struktur og hvordan er de væsentlige? 

3. Hvordan kan Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads understøtte med disse merværdier? 
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1.3 Metode  
En metode der danner baggrund for projektet udgøres i form af et litteraturstudium. Her undersøges 
urbaniseringens påvirkning på den urbane udvikling med fokus på den grønne struktur. Dette undersøges 
for at vurdere hvordan den grønne struktur prioriteres, og om den bør prioriteres i højere grad når man 
tænker på de merværdier den kan yde. Interviews anvendes som kvalitativ metode for at danne et indblik i 
fagfolks vurdering af denne urbane udvikling, og et indblik i hvilke merværdier der forbindes med den 
grønne struktur. Væsentlige merværdier er blevet udvalgt på baggrund af primært litteraturstudiet og 
viden fra interviews. På baggrund af dette dannes der grundlag for at vurdere de udvalgte merværdier, som 
er forbundet med den grønne struktur på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, og som er væsentlige i 
forhold til det klima-, biodiversitetsmæssige og økonomiske perspektiv. Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads 
er udvalgt som caseområde, hvor de udvalgte merværdier og afledte effekter undersøges. Her vurderes de 
udvalgte merværdier og de afledte effekter i form af, at der er blevet etableret mere grøn struktur i 
forbindelse med skybrudssikringen af området, som stod færdigt i 2019. Det sammenholdes med området 
inden skybrudsprojektets etablering, med referenceåret 2017. Der er som en del af projektet blevet udført 
et observationsstudie for at vurdere kvaliteten af den grønne struktur, samt hvordan caseområdet tager sig 
ud. Der udføres GIS-analyser bl.a. for at kvantificere den grønne struktur på området, samt for at lave 
dataudtræk for ejendomsdata. GIS-analyserne og dataene herfra anvendes bl.a. til egne beregninger, samt 
til indtastning i det anvendte værktøj GI-Val (Green Infrastructure Valuation Toolkit). De udvalgte 
merværdier og de afledte effekter kvantificeres i de tre perspektiver, og værdisættes i det økonomiske 
perspektiv på caseområdet gennem applikation af værktøjet GI-Val, samt vha. af egne beregninger. GI-Val 
er et værktøj udarbejdet i engelsk regi, og under engelske forudsætninger. I værktøjet eksisterer flere 
individuelle værktøjer, hvor man kan kvantificere og værdisætte en lang række af den grønne strukturs 
merværdieffekter, baseret på en stor mængde individuelt indtastede data. Der er derfor indsamlet en 
mængde data for caseområdet f.eks. gennem GIS-analyserne, for at kunne anvende værktøjet. For at opnå 
mere reelle resultater i brugen af GI-Val under danske forhold, i forhold til de udvalgte merværdier der 
undersøges, er danske værdier som f.eks. nedbørsdata for København blevet anvendt og indtastet. For 
enkelte merværdiers effekter i det klimamæssige perspektiv, er resultaterne, der er baseret på de 
indsamlede og indtastede data medtaget i teksten i analysedelen. Selve datagrundlaget er vedlagt som 
bilag, eftersom det er uhensigtsmæssigt omfangsrigt at medtage i analysedelen. 

1.4 Afgrænsning 
Der afgrænses fra grøn strukturs væsentlighed i forhold til det sundhedsmæssige perspektiv og de 
merværdier og effekter den grønne struktur bidrager med indenfor dette. Merværdiernes effekter indenfor 
dette perspektiv omhandler bl.a. forbedring af luftkvalitet, støjreduktion, rensning af vand og rekreation. 
Det kan enkelte steder i forbindelse med litteraturstudiet, forekomme at enkelte merværdier indenfor 
dette perspektiv nævnes. Det sundhedsmæssige perspektiv anses bl.a. for værende komplekst at 
undersøge i projektet eftersom datagrundlaget er svært tilgængeligt, bl.a. grundet den nye 
persondataforordning, samt nedlukningen af landet grundet COVID-19 situationen. Dette projekt 
undersøger udelukkende de væsentligste udvalgte merværdier og de effekter disse merværdier kan bidrage 
med, i forhold til det klima-, biodiversitetsmæssige og økonomiske perspektiv, hvor det konkret undersøges 
for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads som caseområde. I forhold til det biodiversitetsmæssige perspektiv 
er det komplekst at kvantificere og værdisætte effekterne indenfor dette økonomisk, og afgrænses derfor 
herfra. I det biodiversitetsmæssige perspektiv afgrænses til at vurdere den grønne struktur i forhold til 
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kvantitet og kvalitet på området. Indenfor det økonomiske perspektiv afgrænses til at undersøge hvordan 
den grønne strukturs merværdier har en betydning for hhv. ejendomsværdier, samt værdien af 
klimamæssige effekter på området.  

1.5 Begrebsdefinitioner  
Grøn struktur: 
I dette projekt defineres grøn struktur som et strategisk planlagt netværk af naturlige og semi-naturlige 
områder i de urbane miljøer. Den grønne struktur kan indbefatte parker, byskove, fælleder, kirkegårde, 
regnvandsbede- og bassiner, sportsfaciliteter, ruderater, haver, grønne tage og facader samt vej- og 
bytræer. I modsætning til grå infrastruktur, kan netværket af grøn struktur forbedre urbane miljøers 
modstandsdygtighed. 

kWh: 
Kilowatt-time er en måleenhed for energi. Enheden anvendes ved beregning af elforbrug. 
 
kgCO2e:  
Kilo CO2-ækvivalenter. CO2-ækvivalenter er en fælles måleenhed for klimagassernes forurening. 
  
tCO2e:  
Tons CO2-ækvivalenter. CO2-ækvivalenter er en fælles måleenhed for klimagassernes forurening. 
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2. Analyse  
2.1 Udviklingsdiskursen i de urbane miljøer og dets relevans for den grønne struktur 
I det følgende afsnit undersøges urbaniseringen med henblik på at vurdere tendensen med fortætning og 
ekspansion i det urbane miljø og dets relevans ift. den grønne struktur. Det undersøges for at vurdere i 
hvilken grad den grønne struktur bør prioriteres, når man tænker på de merværdier der er forbundet med 
den, og om der er behov for at kunne værdisætte disse merværdier og effekter. 

I Danmark bliver vi flere og flere mennesker i det urbane miljø. Over halvdelen af danskerne boede på 
landet i starten af 1900-tallet. I 2018 var det kun 19 % der boede på landet og 81 % boede i byer med over 
1.000 indbyggere (Andersen, Christiansen, Jørgensen, & Thorsen, 2018). Urbaniseringen finder fortsat sted, 
og det forventes at mindst 90 % af landets befolkning bor indenfor byområderne, når midten af 
århundredet er passeret (Arler, Jørgensen, Galland, & Sørensen, 2015). Urbaniseringen skyldes bl.a. 
tilgængeligheden til mange jobs i byerne, at mange uddannelsesinstitutioner ligger der og at 
virksomhederne har nogle fordele i f.eks. et større lokalt arbejdsmarked indenfor byområderne (Andersen, 
Christiansen, Jørgensen, & Thorsen, 2018).  

Dermed er der til stadighed flere tilflyttere i de urbane miljøer, samtidigt med at befolkningstilvæksten 
stiger. I 2050 forventes der at være ca. 6,35 mio. mennesker i Danmark (Danmarks Statistik, 2020). Hvis 90 
% bor i byerne i 2050 vil ca. 5,7 mio. mennesker således bo i byerne. Pt. er ca. 4,7 mio. mennesker bosat i 
byer med over 1.000 indbyggere. Om 30 år vil 1 mio. flere mennesker således være bosat i byerne i 
Danmark. Det er især i de mellemstore og store byer der sker en befolkningstilvækst (Danmarks Statistik, 
2019). Alle landets byer med mere end 20.000 indbyggere har oplevet en stigning siden 2010, hvor f.eks. 
Aalborg, Aarhus, Silkeborg og Viborg har oplevet en tilvækst på over 10 % (Dansk Industri, 2017). 

Der har på grund af denne urbanisering gennem tiden været et naturligt behov for areal til udvikling af det 
urbane byggede miljø. Således udgøres 8 % af Danmarks areal i dag af byområder (Arler, Jørgensen, 
Galland, & Sørensen, 2015). I 1881 var det 3 % som blev udgjort af bebyggelse og befæstede arealer i hele 
landet, hvor det tal nærmere er 12 % i dag (Levin & Normander, 2008). Det viser at der indenfor de sidste 
ca. 140 år har været en markant udvikling af vores urbane miljøer, og mængden af anvendt beton, asfalt, 
stål og glas er markant forøget.  

Som eksempel kan vi se på væksten af København fra 1800 til 2012, se fig. 1. København er siden 1800-
tallet ekspanderet, hvor flere større bydele og forstæder er opstået. Det kan anskues at særligt parcel-, 
dobbelt- og rækkehuse, etageejendomme, og erhverv og industri er vokset omkring det centrale 
København. Det kan samtidigt anskues at udviklingen i det urbane miljø i København er præget af 
retningslinjerne for planlægningen angivet i Fingerplanen fra 1947 (Petersen, 2015). En af hovedopgaverne 
i Fingerplanen, har været at skabe en sammenhæng mellem byområderne og de regionale friluftsområder. I 
Fingerplanen er grønne kiler fastlagt mellem byfingrene og på tværs af byfingrene. De grønne kiler skal 
sikre, at der fra størstedelen af bykvartererne er let adgang til større, sammenhængende friluftsområder, 
samt at disse områder holdes fri for byvækst (Miljøministeriet, 2013). ”Jo vi har selvfølgelig 
den berømte fingerplan, som altid bliver hevet op af skuffen som et af de bedste eksempler, men vi ser 
også den blive udfordret kraftigt endda” (Rasmus Bartholdy Jensen, jf. bilag 1, s. 2). 
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Udover de 8 % som byområderne udgør af Danmarks areal i dag, forventes det yderligere at ca. 2 % af 
Danmarks areal bliver inddraget til byområde inden 2050, og på den måde vil det urbane miljø til den tid 
udgøre 10 % af landets areal (Arler, Jørgensen, & Sørensen, 2017). Indenfor de kommende årtier forventes 
det derfor at byerne vil ekspandere i højere grad. Udover det areal der igennem tiden er blevet inddraget, 
er en del af byudviklingen, særligt i nyere tid, foregået ved byfortætning og byomdannelse indenfor den 
hidtidige byzone. Bl.a. hvor gamle industri-, jernbane og havnearealer er blevet ledige, og hvor der har 
været andre arealer til rådighed. F.eks. områder med grøn struktur, som ikke er blevet anset for at have en 
tilstrækkelig værdi sammenholdt med andre interesser som f.eks. bebyggelses- og infrastrukturformål. 

”En politisk anskuelse er ofte, at bynatur fungerer som restarealer og landreserver, der kan anvendes til 
byfortætning” (Hansen, 2019).  

Figur 1. Københavns vækst siden 1800-tallet. Kilde: (Petersen, 2015). 
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Den stigende befolkningstilvækst i de mellemstore og store byer, med byfortætning- og ekspansion som 
følge, skaber på denne måde et øget pres på den grønne struktur. Samtidigt er der derudover er mange 
andre interesser der skal varetages indenfor de enkelte arealer.  

”Jeg kan egentlig godt lide tanken om det fortættede bymiljø, med nogle parker der har en vis 
størrelse, sådan at man ikke spreder det grønne ud over byen med løs hånd. Der hvor der ikke er 
kvaliteter er mange af de boligkarreer der bliver bygget med alt for høje huse, og alt for 
skyggefulde gårdrum, som ovenikøbet er lavet af forholdsvis billige materialer. Det er tit 
privatfinansierede ting. Jeg ved at Københavns Kommune gør meget for at tvinge de private 
bygherrer til at få lavet noget kvalitet i udearealerne, men jeg synes ikke altid det lykkes. For det 
er lidt op ad bakke, når der er så høje bebyggelsesprocenter, og det bliver meget skyggefuldt. 
Kommunerne har enormt høje ambitioner på udearealernes vegne, men andre afdelinger i 
kommunen ligger mange andre krav ind, som begrænser pladsen for det grønne” (Lars-Alva 
Jørgensen, jf. bilag 1, s. 1). 

Den grønne struktur inddrages ofte til fordel for bebyggelses- og infrastrukturformål, og man får en højere 
andel befæstelse. Det konkluderes i et studie målt i 6 forskellige byer, at grønne offentlige arealer i 
gennemsnit blev reduceret med 1,2 %, gennem en 9-årig periode fra 2002 til 2011. Det blev analyseret for 
byerne Aarhus, Aalborg, Odense, Herning, Svendborg og Holbæk. Det er tankevækkende når det ses i lyset 
af den korte periode faldet er sket over (Caspersen & Nyed, 2013). 

Grunden til det kan være, at den grønne struktur står relativt svagt i dansk lovgivning om byudvikling, 
planlægning og byggeri, på trods af de merværdier der er forbundet med den grønne struktur. 
Retningslinjer eller anbefalinger omkring kvantitet og kvalitet findes ikke, og der eksisterer kun få 
redskaber, der kan sikre den grønne struktur på sigt (Rosenbak & Jørgensen, 2009). 

”Når frie grønne arealer taber til andre typer af arealanvendelse, så er en af årsagerne, at grønne områder 
ikke på samme måde udgør en økonomisk værdi. Boliger og parkeringspladser handles på et marked, men 
det gør grønne områder ikke” (Schou, Jensen, & Thorsen, 2018). Og med et gradvist større antal tilflyttere 
til de urbane miljøer, er efterspørgslen på boliger høj, hvorfor man ser tendensen med byekspansion, 
byfortætning-, og omdannelse. 

Bebyggelsesprocenter fastsættes i lokalplaner og rammeplaner, der er kommunernes centrale værktøj ift. 
at bestemme detaljer omkring arealanvendelsen og bebyggelsen. På trods af at kommunerne kan 
bestemme detaljer omkring f.eks. bebyggelsesprocenten på et areal, kan man anskue tendensen omkring 
høje bebyggelsesprocenter mange steder.  

”Jeg har kigget på byudviklingsområderne på Nordhavn og Sydhavnen i København. Der synes 
jeg godt nok der mangler meget grønt. Min oplevelse er, at der mest er fokus på så høj en 
bebyggelsesprocent som muligt, og noget indtægt i noget salg, i stedet for at tænke de grønne 
områder ind. Ved byudviklingsområderne har den grønne struktur for lille prioritet, der er afsat 
for lidt økonomi til det, og der er for dårligt opsyn med at tingene bliver udført ordentligt” 
(Benedicte Isabella Dyekjær, jf. bilag 1, s. 1). 

Aktuelt kan det bl.a. også ses på Aarhus Ø, et nyt byudviklingsprojekt på ca. 41 ha., hvor der i 2018 
eksisterede i underkanten af 5 % grøn struktur (Foght-Nielsen, 2018). Denne udvikling kan også ses f.eks. i 
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Carlsberg Byen i København, og ved Godsbanen i Aarhus hvor grøn struktur nedprioriteres til fordel for 
bebyggelses- og infrastrukturformål, hvor befæstelsesgraderne er steget pga. byggeriet. Som ovenfor 
beskrevet foregår denne udvikling over hele landet i større eller mindre grad, hvor grøn struktur reduceres 
som følge af byekspansion-, fortætnings-, og omdannelsesprocesser. 

Det er i høj grad de økonomiske incitamenter der gør, at den grønne struktur må vige pladsen for andre 
formål som eks. bebyggelses- og infrastrukturformål. Efterspørgslen er der. Developers har ofte for øje at 
kunne få så høj en bebyggelsesprocent som muligt, på de arealer de køber, for at få flest mulige salgs- eller 
lejemål og dermed optimere deres afkast mest muligt (Bogason, Kappelgaard, Læssø, Wiking, & Harpøth, 
2008). Det giver samtidig en hurtig målbar økonomisk realisering for developer at opføre ejendomme, 
enten i form af leje- eller salgsindtægter. Denne tankegang med økonomien for øje er fremherskende i 
vores samfund, og når der investeres i grunde og ejendomme, tages der højde for de varer og ydelser der 
direkte kan værdisættes og som giver et investeringsafkast. Men den grønne struktur og de merværdier der 
er forbundet med den nedprioriteres ofte, som tidligere nævnt, fordi den ikke udgør en økonomisk værdi 
på samme måde. Merværdiernes effekter ved den grønne struktur er samtidig komplicerede at kvantificere 
og værdisætte. De økonomisk afledte værdier af den grønne struktur tilfalder heller ikke de samme 
interessenter. Nogle økonomiske værdier kan direkte tilfalde developer, andre kommunen, og nogle kan 
opgøres som et samfundsmæssigt gode. Samtidig findes der ikke mange og overskuelige værktøjer man kan 
gøre brug af, for at kvantificere eller værdisætte den grønne struktur under danske forhold. Merværdierne 
ved den grønne struktur bliver ofte beskrevet som de bløde værdier i forskellige projekter, netop pga. det 
ovenstående. Når merværdierne bliver beskrevet og vurderet, bliver det ofte gjort kvalitativt f.eks. med en 
rangering fra 1-5, som det bl.a. kan ses i f.eks. KLIKOVANDS evalueringsværktøj (Orbicon & KLIKOVAND, 
2020). Men måske burde vi blive bedre til at kvantificere og værdisætte merværdierne af vores fælles 
grønne struktur, om det er i ny byplanlægning eller ift. eksisterende strukturer, for at den kan stå stærkere 
overfor andre interesser. At der er behov for at kunne kvantificere og værdisætte den grønne struktur, 
mener de adspurgte interviewpersoner.  

”Det er der stærkt behov for. Noget af det vi bruger i de forskningsprojekter vi sidder med, er at 
vi prøver at kigge på, om der findes tal på nogle af de konsekvenser der er ved manglende 
natur” (Maj-Britt Quitzau, jf. bilag 1, s. 3). 

 
”Jeg synes det giver god mening. Både ift. at beskytte nogle eksisterende grønne områder mod 
udvikling, fordi de giver så stor en merværdi til området som f.eks. øgede boligpriser og det giver 
en bedre sundhed for borgerne. At kunne sætte økonomi på de eksisterende områder er vigtigt. 
Men man kunne godt blive bedre til at gøre det på nye kommende områder, så det kan sidestilles 
med bebyggelse og infrastruktur” (Benedicte Isabella Dyekjær, jf. bilag 1, s. 4). 

 
”(…)Hvis vi ved hvad et areal kan være værd, hvad den grønne struktur kan være værd og det er 
offentlig tilgængelig viden. Så kan vi udligne den balance der er mellem investors interesse og 
det grønnes interesse. Jo mere viden vi kan presse ned på forvaltningen, politikkerne, og 
borgerne omkring den grønne strukturs værdier, jo mere modvind kan vi give til investorerne. Og 
så skal investorerne selvfølgelig vide at det ikke nødvendigvis er noget der kommer til at koste 
dem så meget, at udlægge større grønne arealer, eftersom det kan være at deres ejendom stiger 
tilsvarende i værdi. Samt at det bliver mere attraktivt, og det er nemmere at leje eller sælge. 
Derfor tror jeg alle ville have glæde af at vide hvor meget grøn struktur er værd. Både indirekte 
og direkte” (Rasmus Bartholdy Jensen, jf. bilag 1, s. 4). 

Den vægtning der pt. foregår med en hurtig målbar økonomisk realisering for øje, hvor værdien af arealer 
ofte gøres op i bebyggelsesprocenter kan være kortsigtet hvis vi samtidigt ser det ift. nogle af de 
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udfordringer vi står overfor i de urbane miljøer. Udviklingen i de urbane miljøer med ekspansion og 
fortætning som følge af urbaniseringen, kan bl.a. resultere i mere stressende urbane miljøer, en øget 
luftforurening, en forøget varme-ø effekt, tab af biodiversitet, og ringere mulighed for afledning af 
overfladevand (Kristensen, Petersen, & Aagesen, 2018). Dette er blandt nogle af de større konsekvenser 
som urbaniseringen foranlediger i vores urbane miljøer. Men den grønne struktur kan på forskellig vis 
afbøde og tilpasse de urbane miljøer overfor disse konsekvenser, hvilket må anses for væsentligt i arbejdet 
med at skabe nutidens og fremtidens holistiske og robuste byer. For at understøtte et urbant miljø med 
flere gavnlige merværdier, må der skabes en balance mellem det byggede miljø og den grønne struktur 
(Grunkin S. R., 2019). Dette er Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads som et nyt grønt klimakvarter et godt 
eksempel på. 
Men hvilken betydning har den grønne struktur konkret i form af dens merværdier indenfor det klima-, 
biodiversitetsmæssige og økonomiske perspektiv, og hvordan understøttes det på Bryggervangen og Skt. 
Kjelds Plads? Det undersøges i de følgende afsnit.  

2.2 Caseområde Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads 
I det følgende afsnit analyseres caseområdet med henblik på at vurdere forholdene, herunder kvantiteten 
og kvaliteten af den grønne struktur. Det er væsentligt for det videre arbejde med at kvantificere og 
værdisætte merværdiernes effekter på området.  

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads er beliggende i området mellem Jagtvej, Lyngbyvej, Vognmandsmarken 
og Vennemindevej i København. Det er et tæt bebygget brokvarter. Bryggervangen er en vej på ca. 700 m 
på Ydre Østerbro der forbinder Fælledparken med Kildevældsparken. Den starter sydligt ved Australiensvej, 
fortsætter nordligt henover Skt. Kjelds Plads og ender ved Kildevældsparken, se fig. 2. 

Figur 2. Caseområde Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads. Kilde: Egen tilvirkning. 
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Fra 2017 til 2019 blev der som en del af Københavns Skybrudsplan gennemført en omfattende 
skybrudssikring af området, så det nu kan håndtere en 100-års hændelse. Bryggervangen og Skt. Kjelds 
Plads er blevet et grønt klimakvarter, hvor overfladevand fra fortove afledes til regnbede og bassiner med 
beplantning via store liniedræn. Regnvandet håndteres gennem principperne infiltration, fordampning og 
forsinkelse, hvor 30 % af overfladevandet er afkoblet og håndteres i de grønne løsninger på overfladen. 
Hvis bedene og bassinerne ikke har tilstrækkelig kapacitet ved større regnhændelser, ledes det 
overskydende vand til et underjordisk rørbassin via overløb og ledes droslet videre til den eksisterende 
kloak (Ulstrup, 2020). Fra den sydlige del af Bryggervangen afledes vandet til Skt. Kjelds Plads via en ny 
skybrudsledning. Ved større regnhændelser ledes vand fra Skt. Kjelds Plads til en større eksisterende 
skybrudsledning i Landskronagade. Vandet ledes til Kildevældsplads på den nordligste del af Bryggervangen 
(Københavns Kommune, 2020). Det indgår som en fast del af Københavns Skybrudsplan, hvor der er 
udpeget ca. 300 skybrudsprojekter, at ”skybrudssikringen af København ideelt set skal kombinere 
løsninger, som gør byen mere grøn og blå ved at aflede regnvandet oven på jorden. Tunnelløsninger 
benyttes i de områder af byen, hvor der ikke er mulighed for alene at arbejde med overfladeløsninger” 
(Københavns Kommune, 2012). I skybrudsplanen er merværdier ved at etablere mere grønt i det urbane 
miljø ikke blevet kvantificeret eller værdisat. Derfor forsøges dette gjort på Bryggervangen og Skt. Kjelds 
Plads som caseområde. 

Der er som en stor del af skybrudssikringen på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads indtænkt grøn struktur i 
overensstemmelse med Københavns Skybrudsplans mål, hvor beplantning på området væsentligt er blevet 
forøget fra 2017 til 2019, se fig. 3 og fig. 4.  

  
Figur 3. Grøn struktur på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads 2017. QGIS. Kilde: Egen tilvirkning. 
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Den grønne struktur er blevet kortlagt på området med henblik på at vurdere beplantningens udstrækning, 
før og efter skybrudssikringen, se fig. 3 og fig. 4. Ud fra kortlægningen er data for arealerne for hhv. 
caseområdet, beplantningsareal, befæstet areal samt rekreativ sti blevet udtrukket, se tabel 1. 

Tabel 1. Data for areal for caseområde, samt for beplantningsareal, befæstet areal og rekreativ sti i 2017 og 2019. Egen tilvirkning. 

 

Omregnet er caseområdet dermed ca. 2,65 ha stort. Beplantningsarealet var i 2017 og bagudrettet ca. 0,35 
ha, og det befæstede areal ca. 2,3 ha. Efter skybrudsprojektets etablering er beplantningsarealet ca. 0,77 
ha, det befæstede areal ca. 1,84 ha, og rekreativ sti ca. 0,04 ha.  

De kortlagte arealer anvendes til at udregne beplantnings- og befæstelsesgrader, for at vurdere kvantiteten 
af den grønne struktur på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads.  

Areal caseområde (m²) Beplantningsareal 2017 (m²) Befæstet areal 2017 (m²) Rekreativ sti 2017 (m²)

26491 3474 23017 0

Beplantningsareal 2019 (m²) Befæstet areal 2019 (m²) Rekreativ sti 2019 (m²)

7665 18433 393

Areal Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads

Figur 4. Grøn struktur på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads 2019. QGIS. Kilde: Egen tilvirkning. 
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Ud fra tabellen, se tabel 1, kan det anskues at det samlede beplantningsareal udgør 7665 m2  i 2019. Ud af 
dette udgør det nye beplantningsareal 4191 m2. Det er en forøgelse af den grønne struktur på området på 
ca. 121%. Det svarer til at beplantningsgraden på området er forøget med ca. 16%, fra 13% til 29%, se fig. 5 
og fig. 6. Det svarer til at ca. 16% af området som før bestod af befæstelse, nu udgøres af grøn struktur, og 
er en væsentlig stigning på et tæt bebygget brokvarter som dette. De 3474 m2 udgør det renoverede areal. 

Der er som del af løsningen, med det nye beplantningsareal (4191 m2) samt det renoverede areal (3474 m2) 
blevet plantet 586 træer hvoraf der er 66 arter, 7620 buske i alle størrelser, og 6330 m2 forskelligt 
bunddække (SLA, 2019).  
Nedenfor vises en billedserie af de faktiske forhold som de var i 2017 og 2019, se fig. 7, 8, 9 og 10. 

 

71%

29%

Beplantnings- og befæstelsesgrader 
2019

Befæstelsesgrad
2019

Beplantningsgrad
201987%

13%

Beplantnings- og befæstelsesgrader 
2017

Befæstelsesgrad
2017

Beplantningsgrad
2017

Figur 5. Beplantnings- og befæstelsesgrader 2017. Egen 
tilvirkning. 

Figur 6. Beplantnings- og befæstelsesgrader 2019. Egen 
tilvirkning. 

Figur 7. Streetview af Bryggervangen, kig i sydlig retning mod Australiensvej. Juni 2017 tv, og april 2019 th. Kilde: © Google 

Figur 8. Streetview af Bryggervangen, kig i nordlig retning mod Stk. Kjelds Plads. Juni 2017 tv, og april 2019 th. Kilde: © Google 
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Til højre, se fig. 11, ses placeringsangivelse samt 
retningsangivelse af billederne. Flere billeder af 
skybrudsprojektet, hvor beplantningen står med løv 
kan ses jf. bilag 6. 

For at skabe plads til den større andel af grøn struktur 
på området, er forskellige indgreb blevet udført. På 
ovenstående billedserie kan det bl.a. ses at vejforløbet 
på Bryggervangen er blevet ændret fra at være en 
bred ensartet, meget asfalteret vej, til at være mere 
indsnævret. Vejmarkeringer, hjørner, cykelstier og 
andre områder er blevet sløjfet til fordel for den 
grønne struktur. Der er sat hastighedsbegrænsning på 
30 km/t, der øger trafiksikkerheden på området. Det 
fremstår nu som et mere organisk forløb, hvor den grønne struktur udgør en sammenhængende grøn 
korridor på hele strækningen. Som en del af løsningen er antallet af parkeringspladser også blevet 
opretholdt (Københavns Kommune, 2014). Dermed er kvantiteten af den grønne struktur øget samtidigt 
med at vejens funktioner, herunder parkerings- og gennemkørselsmulighed er blevet opretholdt. Udover at 
den arealmæssige kvantitet af den grønne struktur på området er øget med ca. 16%, er kvantiteten af 
beplantningen også væsentligt forøget på området. I 2017 eksisterede der 45 træer, enkelte græsflader, og 
nogle få buske på strækningen. Herudover eksisterede der en allé bestående af 41 stynet lind, og to 

Figur 9. Streetview af Skt. Kjelds Plads, kig I nordlig retning. Juni 2017 tv, og april 2019 th. Kilde: © Google 

Figur 10. Streetview af Bryggervangen ved Landskronagade, kig i sydlig retning. Juni 2017 tv, og april 2019 th. Kilde: © Google 

Fig. 7 

Fig. 8 

Fig. 9 

Fig. 10 

Figur 11. Placeringsangivelse og retningsangivelse af billederne. 
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indsnævringer med bøgepur ved Kildevældskirken (Københavns Kommune, 2014). Allétræerne er 
bibeholdt, men den ene indsnævring med bøgepur er sløjfet. De 586 nye plantede træer er en markant 
forøgelse på ca. 1200 %, ift. de forhenværende 45. De 7620 nye buske udgør en enorm forøgelse på over 
30.000 %. Og ift. bunddække eksisterede der førhen kun græsflader.  

Projektet viser at der i byplanlægning- og udvikling er gode potentialer for at etablere en større andel grøn 
struktur i det urbane miljø, samtidigt med at væsentlige funktioner opretholdes. I dette projekt er flere 
funktioner i form af skybrudssikring, samt bedre rekreative muligheder samtidigt inkorporeret. 

Udover at kvantiteten af den grønne struktur markant er øget på området, er kvaliteten af den grønne 
struktur også væsentligt forbedret. Den grønne struktur fremstår mere robust og varieret i form af de 
mange forskellige træer, buske og bunddække der er etableret. Der er skabt gode rekreative muligheder 
med organisk formede stier og opholdspladser mellem beplantningerne forskellige steder på strækningen. 
Det vurderes ud fra de ovennævnte forhold, at strækningen efter skybrudssikringen, fremstår som et mere 
attraktivt grønt område.  

Den samlede pris for skybrudsprojektet var ca. 51,8 mio. kr. (Københavns Kommune, 2020). 

De nye forhold, kvantiteten og kvaliteten af den grønne struktur på området, kan gavne positivt i et klima-, 
biodiversitetsmæssigt og økonomisk merværdiperspektiv. Hvilke merværdier, samt hvordan de er 
væsentlige for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, i form af den nye grønne struktur, undersøges nedenfor. 
Aktuelle udfordringer og konsekvenser indenfor de tre perspektiver beskrives, eftersom det er relevant når 
man skal vurdere, kvantificere og værdisætte merværdierne. 

2.3 Merværdierne og deres væsentlighed i de tre perspektiver 
 

2.3.1 Den grønne strukturs merværdier i et klimamæssigt perspektiv  

Det urbane miljø står overfor en række udfordringer, som den grønne struktur på forskellig vis kan 
afdæmpe i form af dens merværdier indenfor et klimamæssigt perspektiv. Nedenfor beskrives først hvilke 
aktuelle udfordringer der er relateret til det klimamæssige perspektiv i en dansk kontekst. Derefter 
beskrives hvordan det har konsekvenser for det urbane miljø, for til sidst at vurdere den grønne strukturs 
merværdier i dette perspektiv herunder på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads. 

Aktuelle klimamæssige udfordringer: 
Ændringer i det globale vejrmønster, grundet klimaforandringerne, fører til mere ekstreme vejrfænomener 
som også kan ses nationalt i Danmark. Disse mere ekstreme vejrfænomener tæller bl.a. kraftigere skybrud, 
stigende grundvand, flere tørkeperioder grundet højere temperaturer, kraftigere storme og øget 
havvandstand (GreenMatch, 2020). Om vinteren forventes mildere vejr, der bl.a. betyder, at vækstsæsonen 
for planter bliver forlænget, og antallet af frostdøgn vil falde (Miljøministeriet, 2013).  

Over de senere år er vejrrekord på vejrrekord blevet slået. Eksempler på de mere ekstreme vejrfænomener 
er bl.a. den ekstreme tørke der forekom i landet i sommerhalvåret 2018 (Politiken, 2020). Man skal blot 
kigge tilbage på februar i år, 2020, for at finde en vejrrekord der har cementeret sig i historiebøgerne. Her 
havde man den vådeste måned nogensinde målt med 135,1 mm nedbør. Generelt har vinteren 19/20 i 
december, januar og februar, været den næstvådeste og varmeste nogensinde målt. Middelnedbøren for 
disse måneder lå på 280,3 mm og gennemsnitstemperaturen på 5.0 °C (Scharling & Pedersen, 2020). 
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På verdensplan er den globale temperatur stigende. Indenfor de seneste 20 år er den største 
temperaturstigning forekommet, og i Danmark er gennemsnitstemperaturen steget med 1,2 °C hvilket er 
dobbelt så meget som på det globale plan, hvor gennemsnitstemperaturen er steget med 0,52 °C, og 
temperaturerne forventes at stige yderligere (Brandt, 2020). Hvis der tages udgangspunkt i IPCCs 
pessimistiske indikator, RCP8.5, der angiver at vi fortsætter med at udlede drivhusgasser som hidtil i 
verden, vil gennemsnitstemperaturen i Danmark stige med ca. 3,6 °C inden slutningen af århundredet (DMI, 
2020). I det tilfælde vil der forekomme en gennemsnitstemperatur på ca. 12 °C, mod klimanormalens 8,4 
°C, målt i 1981-2010 (DMI, 2020). 

Udover den stigende temperatur er den årlige nedbør, siden 1870’erne, på landsplan steget med ca. 100 
mm (DMI, 2020), og dette tal vil stige yderligere i fremtidens klimascenarie. Der forventes en stigning i den 
årlige nedbør på 30 % frem mod år 2100 (Liu, et al., 2019). Der forventes dog ikke de store ændringer i 
nedbørsmængden om sommeren, men derimod at stigningen vil forekomme i vintermånederne. Det 
forventes at nedbøren vil falde mere opdelt i sommerperioden, hvilket resulterer i at regnen falder med en 
højere intensitet, og der vil forekomme længere perioder uden regn (DMI, 2020). 

Konsekvenser i en urban kontekst: 
Denne kendsgerning med klimaforandringerne, og de mere ekstreme vejrfænomener der er en konsekvens 
heraf, udgør en række udfordringer i en urban kontekst. Det sætter bl.a. det urbane miljø og den grønne 
struktur under pres mange steder i landet. 

I det urbane miljø eksisterer der mange steder en høj bygningsmasse med mange impermeable overflader 
uden permeabel kapacitet eller kølingseffekt. Dette resulterer bl.a. i varmelagring, hvor impermeable 
overflader optager varme via solens strålingsenergi i dagtimerne og afgiver det som varmestråling, sensibel 
varme om natten. Pga. den høje bygningsmasse i det urbane miljø er temperaturen højere end i 
landområder, 1-3 °C, på årsbasis (Pauleit, Fryd, Backhaus, & Jensen, 2020). Dette fænomen kaldes også for 
varme-ø effekten, eller Urban Heat Island (UHI). Udover varmelagring er UHI-effekten forårsaget af en 
række faktorer som refleksion, og varme skabt fra antropologiske processer. Intensiteten af UHI-effekten er 
vekslende og afhængig af størrelsen, densiteten og typen af arealanvendelsen. F.eks. er områder med høj 
bebyggelse og industrikvarterer varmere end områder med lav bebyggelse og rekreative arealer, hvor 
bynære skove er endnu køligere.  

Der kan være store absolutte forskelle på temperaturen i det urbane miljø, sammenlignet med f.eks. 
landområder. Forskelle i temperaturen blev f.eks. målt helt op til 12 °C, i indre København i sommeren 2006 
sammenlignet med landområder. Det blev også målt i København d. 20. juli 2006, den varmeste dag den 
sommer, at overfladetemperaturer i industrikvarterer var markant højere end i skov, op til 10 Co (Bühler, 
Tøttrup, Borgstrøm, & Jensen, 2010). I det urbane miljø er der pga. de forskellige arealanvendelser ikke en 
sammenhængende UHI, men snarere et øhav af varme og kolde øer. Overfladetemperaturer målt i 
København i 2006 for dagene d. 02. juni, d. 18. juni, d. 20. juli og d. 22. september, resulterede i maksimale 
overfladetemperaturer fra 32 °C til 47 °C, i de bebyggede områder herunder det indre København (Bühler, 
Tøttrup, Borgstrøm, & Jensen, 2010). 

Den grønne struktur kan lide under de høje temperaturer og lange tørkeperioder, hvis ikke vand er 
tilgængeligt, hvilket også er en udfordring i det kompakte urbane miljø med høje befæstelsesgrader. Dette 
er en udfordring når det tages i betragtning af fremtidens varmere klima, med den gennemsnitlige 
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temperaturstigning i Danmark på 3,6 °C inden slutningen af århundredet. At temperaturen er højere i det 
urbane miljø end det omgivende landskab kan også resultere i et højere forbrug af energikilder anvendt til 
f.eks. køling i sommerhalvåret, og forventes at stige i takt med at de globale temperaturer stiger (Bühler, 
Tøttrup, Borgstrøm, & Jensen, 2010). I USA er det blevet beregnet, i det urbane miljø, at der for hver 1 °C 
stigning i den daglige maksimaltemperatur, har været et 2-4 % højere energiforbrug anvendt til køling fra 
aircondition (Akbari & Pomerantz, 2001). Et højere energiforbrug fra f.eks. aircondition resulterer bl.a. også 
i en større varmeudledning, der forstærker UHI-effekten, samt resulterer i en større udledning af CO2, der 
medvirker i forstærkning af drivhuseffekten. 

Samtidigt med temperaturændringerne vil ændringerne i nedbørsmønsteret føre til mere intense skybrud. 
De urbane miljøer og kloaksystemerne er gennem tiden ikke dimensioneret og bygget til disse mere 
ekstreme situationer som klimaforandringerne foranlediger. I naturen afstrømmer ca. 10 % af nedbøren via 
overfladen, og ca. 50 % infiltrerer. I det urbane miljø er tallene omvendte, hvor ca. 50 % afstrømmer via 
overfladen og ca. 10 % infiltrerer alt afhængig af befæstelsesgraden i det lokale område, topografien og 
jordtypen (Pauleit, Fryd, Backhaus, & Jensen, 2020). Ekstreme regnvejrshændelser kan derfor betyde, at 
bydele oversvømmes med opblandet spildevand. Og udsatte dele af infrastrukturen kan periodevis blive sat 
under vand pga. overbelastning i kloaksystemerne og den øgede regnafstrømning pga. den høje andel 
impermeable overflader (Miljøministeriet, 2013). 

Det kan få den konsekvens, at arealer kan blive uegnede til byudvikling, infrastruktur, og rekreative formål. 
Værdifuld natur, landskabelige og kulturhistoriske værdier kan også gå tabt som følge af ekstreme 
vejrfænomener (Miljøministeriet, 2013). Stigningen i den årlige nedbør på 30 % frem mod år 2100, betyder 
derfor at kloaksystemerne skal udbygges yderligere, eller at andre løsninger skal implementeres for at 
kunne håndtere fremtidens skybrud. Når usikkerheder for bl.a. fortætning medregnes skal kloaksystemerne 
udvides op mod 72 % i forhold til i dag, og dette blot for at overholde nutidens serviceniveau (Pauleit, Fryd, 
Backhaus, & Jensen, 2020). At udvide og renovere alle kloaksystemer så de kan håndtere den mængde 
nedbør er en meget omstændig og omkostningstung byrde (Vincentz, Hahn-Petersen, & Bro, 2013). 

De urbane miljøer er således sårbare overfor stigninger i temperatur og nedbør, og det kan på sigt udgøre 
større skadefølger hvis det ikke forebygges. 

Densiteten i det urbane miljø er desuden medvirkende i at der udledes en stor mængde drivhusgasser pga. 
den høje menneskelige aktivitet (Pauleit & Carstensen, 2008). I et studie, lavet i år 2000, blev det 
beregnet, at de urbane miljøer bidrog til mellem 36,8 % og 48,6 % af de globale drivhusgasudledninger 
det år (Marcotullio, Sarzynski, Albrecht, Schulz, & Garcia, 2013). Ifølge UN Habitats bidrager de urbane 
miljøer til mere end 60 % af verdens drivhusgasudledninger i dag (United Nations, 2020). 

Merværdier:  
Når vi står overfor disse markante klimamæssige udfordringer og tilhørende konsekvenser i det urbane 
miljø, hvordan kan den grønne struktur så bidrage som ”det grønne våben i kampen mod 
klimaforandringer?” (Green Cities, 2020).  

Den grønne strukturs væsentligste udvalgte merværdier i et klimamæssigt perspektiv, se fig. 12.  
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Reducerer regnafstrømning: 
Når man har fremtidens regnhændelser og øgede nedbør in mente, kan man med fordel implementere 
mere grøn struktur i det urbane miljø, i stedet for udelukkende at udvide og renovere de omkostningstunge 
kloaksystemer. I den grønne struktur er naturens egne processer sat i spil hvor nedbør kan infiltrere og 
naturligt forsinkes. Udover at vand i den grønne struktur kan infiltrere og forsinkes naturligt forekommer 
der også evapotranspiration, hvilket er den samlede betegnelse for at vand fordamper gennem tre 
processer. Den første proces kaldes evaporation, og betyder at vand fordamper direkte fra jordoverfladen. 
Den anden proces kaldes transpiration og betyder at vegetationen anvender noget af solens strålingsenergi 
på at fordampe vand gennem planternes spalteåbninger. Den tredje proces kaldes interception af nedbør 
og betyder at der sker en direkte fordampning af regn der bliver fanget på blade og grene (Miljøstyrelsen, 
2020). Den grønne struktur kan på grund af disse processer reducere regnafstrømningen på et område. 
Grøn struktur kan gennem evapotranspiration fordampe en stor del af den mængde vand der falder på 
terræn og på beplantningen. Træer og store buske med optimale vækstvilkår gør sig specielt egnede ift. 
transpiration og interception eftersom de besidder et stort bladareal. Et stort egetræ er blevet målt til at 
kunne transpirere op til 151.000 l vand pr. år, hvilket svarer til mere end 400 l pr. dag (Pauleit, Fryd, 
Backhaus, & Jensen, 2020). Træer som er mere udsatte og ikke har samme gunstige vækstforhold som 
f.eks. vejtræer og træer på pladser transpirerer en del mindre. I München er det f.eks. beregnet at et 30-40 
år gammelt Småbladet lindetræ kan transpirere omkring 50 l pr. dag, og almindelig robinie omkring 13 l. pr. 
dag (Pauleit, Fryd, Backhaus, & Jensen, 2020). Disse processer tilbageholder og fordamper på den måde 
noget af det vand der falder på terræn, og reducerer belastningen på kloaksystemerne eftersom mindre 
overfladevand afledes til disse. Når mindre af dette overfladevand afledes til kloakken, betyder det også at 
mindre vand skal transporteres og renses på spildevandsanlæggene, hvilket reducerer energiforbruget, og 
CO2 udledningen. Det reducerer samtidigt risikoen for oversvømmelser ved kraftige regnhændelser, hvor 

Reducerer regnafstrømning Afbøder UHI-effekten
Begrænser forbrug af 

energikilder anvendt til 
køling og opvarmning

CO2 optag- og binding Kan udgøre projekter med 
en god livscyklus

Figur 12. Den grønne strukturs udvalgte merværdier i et klimamæssigt perspektiv. Egen tilvirkning. 
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der forekommer større spidsbelastninger, eftersom mere vand kan tilbageholdes og de naturlige processer 
udnyttes. Lokal afledning af regnvand (LAR) er kommet til som løsning pga. de mere ekstreme 
regnhændelser vi efterhånden ser. Man kan aktivt udnytte og forøge den grønne struktur i det urbane miljø 
i form af LAR-løsninger. Regnvandet håndteres i disse anlæg så tæt på kilden som muligt. Overfladevand 
afledes til LAR-anlæggene hvor det kan infiltrere, fordampe, magasineres og forsinkes alt efter den tekniske 
udformning. I LAR-anlæg anvendes typisk forskellige former for beplantning der kan tåle afvekslende 
hydrologiske forhold og tørkeperioder, eftersom der i disse anlæg eksisterer en væsentlig stressbelastning.  

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads 

Som det kan ses på caseområdet er den grønne struktur blevet indtænkt og udnyttet som en aktiv del af 
klimatilpasningen, hvor der er etableret LAR-løsninger som regnbede og bassiner. Når det regner og vand 
falder på terræn i den grønne struktur, udnyttes de naturlige processer, hvor vand naturligt kan infiltrere, 
og der forekommer evapotranspiration, samt at det overfladevand der ikke kan håndteres i løsningen kan 
forsinkes på sin vej mod kloakken. Det reducerer den samlede regnafstrømning fra området. Noget af 
overfladevandet, primært fra fortove afledes desuden til LAR-løsningerne. Hvis der kigges på hele 
caseområdet er den årlige andel af overfladevand der holdes udenfor kloaksystemet, altså reduktionen i 
regnafstrømning, pga. den grønne struktur for hhv. 2017 og 2019 beregnet. I 2017 og bagudrettet viser 
beregningerne at der på caseområdet var en reduceret afledning til kloak på ca. 5050 m3 vand, og efter 
skybrudsprojektets etablering viser beregningerne at der forekommer en reduceret årlig afledning til kloak 
på ca. 7620 m3 vand. Det viser at den grønne struktur på området har reduceret afledningen af vand til 
kloakken væsentligt i form af skybrudsprojektet, og i dette tilfælde med ca. 2570 m3 pr. år, hvilket svarer til 
en forøgelse af reduktionen på godt 51 %. Her er det beregnet for at se virkningen af den nye grønne 
struktur på området, herunder hvor meget det gavner at etablere en større andel grøn struktur. 
Resultaterne viser at det har en væsentlig gavnlig effekt at forøge den grønne struktur i dette henseende. 
Beregningerne er bl.a. baseret på de forekommende befæstelses- og beplantningsgrader, 
gennemsnitsnedbør for København, hydrologiske jordbundsforhold mm., jf. bilag 2. Der er dog ikke taget 
højde for magasinkapaciteten, og den mængde overfladevand fra fortove der afledes til den nye grønne 
struktur, hvorfor reduktionen af regnafstrømning til kloak fra området er endnu højere. Når den grønne 
struktur reducerer regnafstrømningen fra området, har det en effekt i form af energibesparelser, eftersom 
en mindre del vand skal renses på renseanlæggene. At mindre vand skal renses, medfører også en 
reduceret CO2 udledning.  

For 2017 kan det årlige reducerede energiforbrug samt den deraf reducerede CO2 udledning, pga. en 
formindsket spildevandshåndtering beregnes. Den årlige reducerede afledning til kloak var i 2017, 5050 m3. 
Spildevandsselskaberne har et netto-elforbrug svarende til 1,22 kWh/m3 fordelt på hhv. transport, rensning 
og afledning til recipient af spildevand (DANVA, 2019). Herudfra kan det årligt sparede energiforbrug 
anvendt på hhv. transport, rensning og afledning til recipient af spildevand udregnes. 

5050
𝑚

å𝑟
∗ 1,22

𝑘𝑊ℎ

𝑚
=  6161

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

På grund af den reducerede afledning af overfladevand til kloak på området, blev der sparet 6161 kWh/år i 
2017 og årene bagudrettet. I Danmark er CO2 udledningen for 1 kWh forbrugt, i gennemsnit på 0,15 kgCO2e 
(EnergiNet, 2020). Mængden af reduceret CO2 beregnes således til at være. 
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Der er dermed forekommet en reduceret CO2 udledning på 0,92 tCO2e/år i 2017 og årene bagudrettet, på 
grund af det mindre energiforbrug anvendt på spildevandsprocesserne. 

Den samme beregning laves for 2019, hvor den grønne struktur er øget på området, og reduktionen af vand 
afledt til kloakken er større. 

Den årlige reducerede afledning til kloak har fra 2019 været 7620 m3. Derudfra fås det at der at der bliver 
sparet 9296 kWh/år fra 2019. Ud fra dette forekommer der en reduceret CO2 udledning på 1,39 tCO2e/år. 

Energibesparelsen i form af den reducerede afledning af overfladevand er dermed forøget med 3135 
kWh/år, og CO2 reduktionen med 0,47 tCO2e/år. Disse effekter er udelukkende opnået gennem forøgelsen 
af den grønne struktur. Dette svarer til en årlig besparelse på energiforbrug og reduktion af CO2 udledning 
på 51 %.  

Foruden den årlige reduktion af vand afledt til kloakken, er forøgelsen af den grønne struktur også positiv 
set i forhold til kraftige regnhændelser, hvor der forekommer en større spidsbelastning. Her reduceres 
mængden af regnafstrømning til kloakken på trods af at der forekommer større belastning, se tabel. 2.  

 
Her er regnafstrømningen fra arealtyperne på området udregnet. Det viser at den øgede mængde af grøn 
struktur også har en positiv effekt ved større regnhændelser. Her antages det, for 2019, at afstrømningen 
fra hhv. fortovsarealet, samt beplantningsarealet tilbageholdes i den grønne struktur pga. 

Tabel 2. Regnafstrømning ved 5,- 10,- og 100-årshændelser på Bryggervangen og Skt. Kjeld Plads. Egen 
tilvirkning. 
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magasinkapaciteten. Tilbageholdelsen i den grønne struktur vurderes for realistisk ved en 5-, og 10 
årshændelse, såfremt magasinkapaciteten er dimensioneret efter en 10 årshændelse. Men ved en 100 
årshændelse vurderes det urealistisk at alt vand fra hhv. fortovsarealet, samt beplantningsarealet 
tilbageholdes i den grønne struktur. Derfor afstrømmer en større mængde vand fra området, end det vist i 
tabel 2, ved en 100 årshændelse i 2019. 
 
At den grønne struktur er forøget, er positivt i et klimamæssigt perspektiv eftersom en større del af 
nedbøren nu kan håndteres naturligt på området, både hvad angår den årlige dagsnedbør og ved større 
regnhændelser. Det medfører et reduceret energiforbrug og en reduceret CO2 udledning. Det har samtidigt 
reduceret behovet for at udvide de traditionelle kloaksystemer. At mere vand kan håndteres lokalt på 
området på denne måde, reducerer risikoen for at der forekommer oversvømmelser ved kraftige 
regnhændelser. Det er bl.a. vigtigt for at undgå massive skader og afledte renoveringer på området, der 
også har en effekt på energiforbrug.  
 
Afbøder UHI-effekten: 
At der forekommer evapotranspiration i den grønne struktur, gør at vegetationsdækkede overflader ikke 
udleder samme mængde varmestråling, som hvis overfladen er impermeabel, og dermed fungerer 
nedkølende (Pauleit & Carstensen, 2008). I kompakte urbane miljøer med en mindre andel grøn struktur, vil 
der derfor forekomme en højere grad af varmestråling, der er medvirkende i at danne et varmere miljø. 
Træer gør sig specielt egnede ift. nedkøling eftersom de udover deres transpiration også udgør en 
skyggevirkning. Specielt større grønne arealer som skove og parker er væsentlige. I store grønne arealer 
som parker, kan overfladetemperaturen være 2-3 °C lavere sammenlignet med arealer bestående af f.eks. 
høj bebyggelse eller industriområder. Den nedkølende effekt har dog en lokal buffervirkning på op til 400 m 
fra arealet (Pauleit & Carstensen, 2008). For at der forekommer en nedkølende effekt på et helt byniveau, 
kræver det derfor et tæt netværk af grøn struktur. I Manchester indikerede et studie, at hvis den grønne 
struktur forøgedes med 10 % i et tæt bebygget område, så ville forøgelsen modsvare stigningen i 
overfladetemperaturen i et pessimistisk 2080 klimascenarie. Hvis man derimod formindskede den grønne 
struktur med 10 % i et sådant område, ville overfladetemperaturen stige med helt op til 8 °C (Gill, Handley, 
Ennos, & Pauleit, 2007). Det er også blevet beregnet i New York, at man ved at etablere 50 % grønne tage 
indenfor den tætte by, kan reducere den gennemsnitlige overfladetemperatur med 0.1 – 0.8 °C (European 
Commision, 2020).  

Den grønne struktur er derfor et væsentligt instrument i forhold til at afbøde UHI-effekten, og skabe et 
bedre mikroklima. Det er positivt, når vi i fremtiden kan få behov et køligere urbant miljø i hedebølger, 
tørkeperioder og et generelt varmere klima. 

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads 

At beplantningsgraden på caseområdet er blevet øget med ca. 16 %, samt at der eksisterer en større 
kvantitet hvad angår træer, buske og bunddække er positivt på et ellers tæt bebygget område. Det 
udregnes hvor meget ændringer i overfladetemperaturen ændres i form af den grønne strukturs 
udstrækning på caseområdet. Beregningerne indikerer at hvis der eksisterede en beplantningsgrad på 0 % 
på området ville der forekomme en maks. overfladetemperatur på 43 °C. Det stemmer godt overens med 
de målte maks. overfladetemperaturer i København i sommeren 2006, i de indre kvarterer. I 2017 scenariet 
med en beplantningsgrad på 13 %, indikerer beregningerne at der forekom en maks. overfladetemperatur 
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på 34,9 °C. Det ville svare til 8,1 °C forøgelse af overfladetemperaturen på de varmeste sommerdage i 2017, 
hvis der ikke eksisterede grøn struktur. At overfladetemperaturen ville forøges med 8,1 °C, ved en 
reduktion af beplantningsgraden fra 13 % til 0 % stemmer godt overens med de målte resultater fra studiet 
i Manchester. Den nye beplantningsgrad på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads på 29 % fra 2019, indikerer 
at der nu forekommer en maks. overfladetemperatur på 28,7 °C, og dermed en reduktion på 
overfladetemperaturen med 6,2 °C, set i forhold til 2017 scenariet, jf. bilag 3. Der er således en absolut 
forskel i overfladetemperaturen på de varmeste dage på 6,2 °C, sammenlignet med 2017, og 14,3 °C 
sammenlignet hvis der var 0 % grøn struktur på området. At det grundet den grønne struktur er køligere på 
området, afbøder UHI-effekten lokalt og skaber et bedre mikroklima. 

Begrænser forbrug af energikilder anvendt til køling og opvarmning: 
At den grønne struktur lokalt fungerer nedkølende og isolerende, kan begrænse forbruget i energikilder 
anvendt til nedkøling om sommeren og opvarmning om vinteren, og kan på den måde reducere 
udledningen af CO2 fra disse processer. Beregninger har vist at grønne tage f.eks. kan yde årlige 
energibesparelser på mellem 15 – 45 %, primært en besparelse i forhold til nedkøling (European 
Commision, 2020). Og et 20 % kronedække over en bygning kan f.eks. også resultere i årlige 
energibesparelser i forhold til køling på 8 – 18 %, og 2 – 8 % i forhold til opvarmning, pga. skyggevirkning, 
evapotranspiration og læ-effekt (European Commision, 2020). På grund af den begrænsede plads mange 
steder i det urbane miljø, kan grønne tage og facader derfor integreres som løsninger, der kan aflaste for 
klimaforandringernes konsekvenser, og gøre det op for noget af den grønne struktur der reduceres på 
gadeniveau. Grønne tage og facader virker isolerende på bygninger eftersom de består af en række 
forskellige materialer og lag med membraner, vækstlag og vegetation. Sorte tage kan blive op til 80 °C på 
en sommerdag, mens grønne tage kan holde temperaturen i omegnen af luftens pga. evapotranspiration og 
de isolerende lag (Rosenbak & Jørgensen, 2009).  

Det er væsentligt at indtænke et netværk af grøn struktur i de urbane miljøer for at opnå en nedkølende 
effekt på urban skala, når man samtidigt kigger på fremtidens klimascenarie og de temperaturstigninger det 
foranlediger. At den grønne struktur kan reducere forbruget i energikilder anvendt til nedkøling og 
opvarmning er positivt i dette perspektiv, eftersom det må antages, at der med tiden vil anvendes et større 
energiforbrug i sommermånederne des varmere det bliver.  

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads 

Forøgelsen af den grønne struktur og den nedkølende effekt med 6,2 °C på overfladetemperaturen de 
varmeste dage, set i forhold til 2017, reducerer potentielt forbruget af energikilder anvendt til køling på 
området i sommermånederne, og kan dermed reducere CO2 udledningen. Det har dog ikke været muligt at 
kvantificere denne merværdis effekt, eftersom tilstrækkeligt datagrundlag ikke har været tilgængeligt.  

CO2 optag- og binding:  
Den grønne struktur udgør også en merværdi i form af dens evne til at optage og binde CO2, og kan på den 
måde reducere den negative miljøbelastning (European Commision, 2020). CO2 er en af de store faktorer til 
drivhuseffekten, og specielt træer kan binde væsentlige mængder CO2. Hvor meget træerne kan optage 
afhænger dog af deres alder, størrelse, vitalitet, art, placering, om det er løvfældende eller stedsegrønne 
træer, og om de bliver beskåret mm. Stedsegrønne træer optager CO2 hele året, hvorimod løvfældende 
træer kun optager CO2 i deres vækstsæson. I Chicago optager træerne f.eks. 140.000 tons CO2 årligt, hvilket 
svarer til 2 % af den årlige CO2 udledning fra biltrafikken i byen (Pauleit, Fryd, Backhaus, & Jensen, 2020). At 
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øge den grønne struktur har derfor en marginal effekt på CO2 optag, når man holder det op imod mængden 
af CO2 der bliver udledt. Men jo større grad af vegetationsdækkede overflader, specielt af træer, der 
eksisterer i det urbane miljø, jo flere akkumulerede fordele foranlediger det ift. CO2 optag- og binding.  

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads 

Træerne og beplantningen på caseområdet optager og binder noget af den CO2 der bliver udledt. Baseret 
på ortofotos vurderes det, at der i 2017 og bagudrettet forekom ca. 50 % kronedække ud af det samlede 
beplantningsareal på 3474 m2, hvilket udgjorde et kronedække på 1737 m2. Det vurderes at de blev 
beskåret. De kunne over en 50-årig periode optage ca. 38 tCO2e, på baggrund af dette. Det svarede til at 
træerne gennemsnitligt optog 0,76 tCO2e/år på området. Træerne er på caseområdet nu mere eller mindre 
vildtvoksende, hvor de udvikler deres naturlige vækstform. Derfor beskæres de kun hvis strengt nødvendigt 
f.eks. pga. sikkerhedshensyn (SLA, 2019). Ud fra ortofotos og observationer vurderes det at der 
forekommer ca. 75 % kronedække på området efter skybrudssikringen, hvilket ud af det samlede 
beplantningsareal på 7665 m2 udgør et kronedække på 5749 m2. Forøgelsen med antallet af træer med ca. 
1200 %, og det deraf øgede kronedække er væsentligt når man tænker på CO2 optag- og binding. Der 
eksisterer nu 61 løvfældende arter og i alt 561 stk. på området inkl. de stynede lindetræer. Der er 5 
stedsegrønne arter og i alt 66 stk. på området. Dermed er der 89 % løvfældende og 11 % stedsegrønne 
træer. Mængden af hhv. løvfældende og stedsegrønne træer, samt at de ikke beskæres, gør at de over en 
50-årig periode kan optage ca. 197 tCO2e, jf. bilag 4. Det svarer til at træerne gennemsnitligt optager 3,96 
tCO2e/år på området. Der forekommer dog forskelligt optag de enkelte år, eftersom det som ovenfor 
nævnt afhænger af deres alder, størrelse, vitalitet, art, placering mm. 

Kan udgøre projekter med en god livscyklus: 
UNFCCC (The United Nations Framework on Climate Change) har identificeret to måder at tackle 
klimaforandringerne på, hhv. afbødning og tilpasning (MacKinnon, Duinker, & Walker). At afbøde årsagerne 
til klimaforandringer handler f.eks. om at begrænse CO2 udledningen, og tilpasning handler om at tilpasse 
de urbane miljøer og andre områder så de kan modstå fremtidens klimascenarier. Projekter der baseres på 
implementering af grøn struktur, f.eks. grønne LAR-anlæg kan fungere som projekter med en god livscyklus, 
f.eks. fordi der skal udføres minimal jordbearbejdning, og der skal anvendes et begrænset forbrug af 
ressourcer i form af materialer, hvor der både opnås tilpasning samt afbødning (Liu, et al., 2019). Ved 
traditionelle underjordiske løsninger opnås der ikke afbødningseffekter. 

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads 

Skybrudssikringen med den etablerede grønne struktur, udgør nu et mere robust miljø. Der forekommer 
både en afbødning i form af de CO2 reduktioner og det CO2 optag som ovenfor beskrevet, samtidigt med en 
tilpasning af området i form af den mængde vand der kan tilbageholdes og forsinkes der. At det er udført 
som en skybrudssikring med regnbede og bassiner, har betydet at der ikke skulle graves en mængde nye 
større kloakrør ned på Bryggervangens 700 m lange strækning, for at kunne håndtere en 100-års hændelse. 
På den måde vurderes det at det har det begrænset både materialeforbruget og jordbearbejdningen på det 
punkt. Det vurderes for en løsning med god livscyklus, hvor der bliver draget nytte af flere funktioner. Det 
har dog ikke været muligt at kvantificere denne merværdis effekt. For at gøre dette skal data på mængden 
af anvendt materiale og jordbearbejdning for skybrudsprojektet være kendt, og det skal sammenholdes 
mod mængden af materiale og jordbearbejdning der skulle være anvendt hvis det skulle være udført som 
en traditionel løsning. 
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2.3.2 Den grønne strukturs merværdier i et biodiversitetsmæssigt perspektiv 

I det urbane miljø står biodiversiteten overfor markante udfordringer, som den grønne struktur på 
forskellig vis kan gøre op for, i form af dens merværdier indenfor et biodiversitetsmæssigt perspektiv. 
Nedenfor beskrives hvilke aktuelle udfordringer der er relateret til det biodiversitetsmæssige perspektiv. 
Derefter beskrives og vurderes den grønne strukturs merværdier i dette perspektiv herunder på 
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads.  

Aktuelle biodiversitetsmæssige udfordringer: 
Samtidigt med klimaforandringerne forekommer der en global tendens med en generel tilbagegang i 
biologisk mangfoldighed, hvor arter forsvinder, er truede eller bliver truede (Frostholm, Schjelde, & 
Holmstrup, 2016). I Danmark er en stor del af de vilde dyr, planter og svampe i risiko for at uddø fra landet. 
Næsten 42 % af de rødlistevurderede arter på rødlisten er forsvundne, truede eller næsten truede (Miljø- 
og Fødevareministeriet, 2020). Den biologiske mangfoldighed defineres af FN’s biodiversitetskonvention fra 
1992 ”ved biologisk mangfoldighed (biodiversitet) forstås mangfoldigheden af levende organismer i alle 
miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biologisk 
mangfoldighed omfatter såvel variationen inden for og mellem arterne som mangfoldigheden af 
økosystemer” (Miljø- og Fødevareministeriet, 2020). Det omhandler altså den rige flora og fauna og de 
naturlige økosystemer og processer heri, hvor en mere artsvarieret natur understøtter flere levesteder for 
dyr og insekter. Siden udgivelsen af biodiversitetskonventionen i 1992 er der kommet et stigende fokus på 
bevarelsen af biodiversitet (Byrd, Andersson, Kronenberg, Hansen, & Buijs, 2017). Men biodiversiteten er 
presset på dets levevilkår i det urbane miljø, fordi der forekommer en fragmentering, og indskrænkelse af 
den grønne struktur. Det sker pga. urbaniseringen, fordi grøn struktur ofte inddrages til bebyggelses- og 
infrastrukturformål, jf. afsnittet ”udviklingsdiskursen i de urbane miljøer og dets relevans for den grønne 
struktur”. Urbaniseringen betragtes ofte som en af de største samfundsmæssige forandringer og en stor 
trussel mod den globale biodiversitet. Forekomsten af biodiversitet i det urbane miljø beskrives bedst af 
befæstelsesgraden, alderen på det urbane miljø og graden af intakt vegetationsdække, og varierer meget 
fra by til by og område til område (Beninde, Veith, & Hochkirch, 2015). Vegetationsdækket i det urbane 
miljø vurderes almindeligvis at kunne anvendes som katalysator for forekomsten af artsrigdom i et urbant 
miljø, eller kapaciteten herfor. Et vegetationsdække på under 10 % har vist sig at forårsage hurtige fald i 
artsrigdom (Beninde, Veith, & Hochkirch, 2015). 

Merværdier: 
Når vi står overfor disse udfordringer med tilbagegang i biologisk mangfoldighed, hvordan kan den grønne 
struktur så bidrage til gavn for biodiversiteten? 
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Den grønne strukturs væsentligste udvalgte merværdier i et biodiversitetsmæssigt perspektiv, se fig. 13.   

 
Bevarelse af biodiversitet: 
Den grønne struktur udgør det groede miljø i en urban kontekst, og kan i forskellig grad understøtte et højt 
niveau af biologisk mangfoldighed, og kan interagere med egenskaber på samme dynamiske måde som det 
observeres i naturlige økosystemer. De urbane miljøer er kritiske for bevarelse af en hjemmehørende 
artsdiversitet eftersom grøn struktur i form af sine naturlige, semi-naturlige og kunstige økosystemer og 
biotoper spiller en afgørende rolle i at understøtte biodiversiteten (Aronson, et al., 2017). I et studie lavet i 
2014 undersøgte man plantediversiteten i 112 byer, hvor man fandt at byerne understøttede 5 % af den 
globale flora, med en artsrigdom domineret af hjemmehørende arter (Aronson, Piana, Maclvor, & 
Pregitzer, 2017). 

Vigtigheden af den grønne struktur i biodiversitetssammenhæng afhænger af størrelsen, strukturen og 
sammenhængen i de grønne arealer (Balzan, 2017). Resultater viser at korridorer og større arealer 
komplimenteret af vegetationsstruktur, har den mest positive effekt på biodiversitet. F.eks. større grønne 
arealer som bynære skove og parker, der er sammenbundne af grønne korridorer, kan gøre sig særligt godt 
ud i en biotopmæssig sammenhæng (Beninde, Veith, & Hochkirch, 2015). Arealer større end 50 ha er 
nødvendige for at forhindre hurtige tab af arealfølsomme arter (Beninde, Veith, & Hochkirch, 2015). Det 
indikerer, at på trods af positive indvirkninger ved forvaltning i biodiversitetsøjemed, er det vigtigste at øge 
habitatarealet og etablere et netværk af korridorer mellem habitater for at bevare et højt niveau af 
biologisk mangfoldighed (Beninde, Veith, & Hochkirch, 2015). Hvis der i byplanlægningen også fokuseres på 
at bevare større habitatområder, og et netværk af korridorer mellem dem, så kan urbane miljøer udvikle sig 
til at udgøre tilflugtssteder for faunaen og udgøre et grundlag for bevarelse og forøgelse af biodiversitet 
(Beninde, Veith, & Hochkirch, 2015). Det er samtidigt vigtigt at der eksisterer et tilstrækkeligt netværk af 
grøn struktur i det urbane miljø. Det er vigtigt, eftersom det giver bedre passagemuligheder for dyr og 
planter, så de nemmere kan sprede sig mellem de forskellige arealer og på den måde øge 
artsdiversiteten (Caspersen, Ravn, Jensen, Nielsen, & Jørgensen, 2013). Forekomsten og 
mangfoldigheden af edderkopper, løbebiller og rovbiller blev f.eks. undersøgt i et studie i Paris. Her fandt 
man, at haver forbundet med grønne korridorer til andre haver understøttede en markant højere 
artsdiversitet sammenlignet med relativt isolerede haver (Vergnes, Viol, & Clergeau, 2012). 

Det er derfor vigtigt at værne om naturvarieteten i det urbane miljø, f.eks. også natur som ville tage lang tid 
at erstatte. Gamle træer er et eksempel på natur der ville tage lang tid at erstatte, og derfor vigtigt at 

Bevarelse af biodiversitet Opretholdelse af 
Økosystemtjenester

Figur 13. Den grønne strukturs udvalgte merværdier i et biodiversitetsmæssigt 
perspektiv. Egen tilvirkning. 
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værne om. Det er det fordi gamle træer kan understøtte en stor mangfoldighed af f.eks. svampe, insekter 
og mosser, og dyr som kan anvende det som fødegrundlag. Det handler i høj grad også om at beskytte 
mere sjældne og mindre hyppigt forekommende arter, da de medvirker til at bevare diversiteten. Det kan 
f.eks. være på ruderater som gamle jernbaneterræner og industriarealer (Vincentz, Hahn-Petersen, & Bro, 
2013). 

I forhold til den grønne struktur og dets væsentlighed i et biodiversitetsmæssigt perspektiv, har det 
æstetiske udtryk med plejede linjer og det funktionsmæssige i stor grad været almindelig praksis, hvilket 
har understøttet det æstetiske og rekreative aspekt, men ikke i særlig grad den biologiske mangfoldighed 
(Aronson, et al., 2017). Men der er dog efterhånden rettet fokus på biodiversitet, hvor tiltag i de urbane 
miljøer er medvirkende i at forøge mangfoldigheden (Aronson, Piana, Maclvor, & Pregitzer, 2017). 
Eksempler på det kan f.eks. være ekstensivt plejede græsarealer i parker og rabatter, der nu forvaltes på 
andre måder end førhen. Det kan f.eks. være ved høslæt der giver levevilkår for mindre næringsfattige 
arter på sådanne arealer (Miljøstyrelsen, 2020). Græsarealer udgør 70-75 % af den grønne struktur i de 
urbane miljøer verden over, og der eksisterer dermed et potentiale i at understøtte biodiversiteten ved at 
anvende sådanne alternative metoder (Ignatieva, et al., 2015). En del græsarealer bliver dog ikke intensivt 
plejet, og her eksisterer en stor botanisk diversitet. F.eks. blev 52 haver uden intensiv pleje i Sheffield, 
England undersøgt, hvor de indeholdt 159 plantearter, hvoraf 90 % var hjemmehørende (Aronson, et al., 
2017).  

I parker og bynære skove mm. kan man lade dødt ved henligge, ligge sten ud, og etablere vandhuller til 
gavn for mange arter  (Vincentz, Hahn-Petersen, & Bro, 2013). Der eksisterer også en større grad af 
uforstyrrethed i større grønne områder (Østerbye, Pilgaard, & Kaaber-Bûhler, 2015). Man kan i højere grad 
anvende flere forskellige arter af beplantning, f.eks. variere valget i træarter langs en vej, hvor der ofte 
er tradition for at anvende samme art. På den måde kan der skabes en stabilitet mod sygdomme og 
skadedyr, samt en variation i farver og blomstring. For at forbedre biodiversitetsdynamikken i de 
urbane miljøer kan grønne tage og facader også anvendes. De integreres som en del af 
bebyggelsesstrukturen, og kan danne endnu bedre passagemuligheder, fordi de kan fungere som 
bindeled mellem anden grøn struktur. Grønne tage og facader eksisterer i højden, hvor der eksisterer 
andre abiotiske forhold end på gadeniveau. Der kan klimaet sammenlignes med bjergrige forhold, hvor 
der forekommer større udsving i temperatur og fugtighed, og en større påvirkning fra vind og lys 
(Aronson, Piana, Maclvor, & Pregitzer, 2017). Her kan anderledes naturtyper trives. Det er alle tiltag 
hvorpå der kan skabes flere levevilkår for en større biologisk mangfoldighed. Det urbane miljø kan også i 
form af dets varmere klima, samt indhold af atypiske levesteder understøtte en anden biodiversitet. Det 
kan det eftersom der eksisterer andre abiotiske faktorer end i landområder.  De abiotiske faktorer består af 
forhold som vind, vand, ilt, lysintensitet, temperatur mm. De forskelligartede forhold kan understøtte at 
der i det urbane miljø kan eksistere mere krævende og truede arter, der ikke findes i det åbne land 
(Aronson, Piana, Maclvor, & Pregitzer, 2017). Man kan generelt forbedre vilkårene for en rigere biologisk 
mangfoldighed ved at indtænke nogle af disse tiltag. Det kan være med til at gøre op for nogle af de arealer 
hvor biodiversiteten beskadiges, pga. at det f.eks. udnyttes til bebyggelses- og infrastrukturformål. 
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Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads 

Bryggervangen udgør i dag en mere 
sammenhængende grøn korridor mellem 
Fælledparken og Kildevældsparken, hvor den 
øgede kvantitet samt kvalitet af den grønne 
struktur kan understøtte biodiversiteten. 
Det skaber bedre passagemuligheder, samt 
at der forekommer bedre skjulesteder og et 
større fourageringsgrundlag for dyr og 
insekter.  

Beplantningen er udover den øgede 
kvantitet og kvalitet med klimatilpasning for 
øje, også indtænkt med biodiversitet for øje. 
Den grønne struktur er etableret som fem 
særskilte biotoper på området, hhv. 
egebiotop, ellebiotop, pilebiotop, nålebiotop 
og bybiotop, se fig. 14. Disse biotoper er 
hver sammensat af op til ti 
beplantningselementer der udgør 
plænegræs, naturgræs, salteng, regnbed, 
nålebund, skovbund, vejsteppe, 
kratplantning og træplantning. Og hver 
biotop er desuden anlagt med særlige 
jordbundstyper for at understøtte 
beplantningens karakter og evne til 
selvforyngelse (SLA, 2019). At den grønne 
struktur består af fem forskellige biotoper 
med forskellige beplantningselementer, og 
med den store mængde af træer, buske og 
bunddække, er positivt i 
biodiversitetsøjemed. Som en del af 
løsningen er der desuden placeret sten i 
forskellige størrelser, samt skærver, og et større gammelt træ er blevet lagt i et bed ved rundkørslen på Skt. 
Kjelds Plads ved sidevejen mod Æbeløgade. Der forekommer forskelligartede abiotiske forhold på området, 
hvilket beplantningselementerne også vidner. Der er områder der står mere tørt som f.eks. vejsteppe, og 
nogle områder mere vådt som f.eks. regnbede. Andre områder står mere skyggefulde og kølige f.eks. 
nålebund, skovbund og kratplantning. De forskellige abiotiske forhold understøtter også en forskelligartet 
diversitet af flora og fauna på området. Den store diversitet i beplantningen gør den også mere robust 
overfor sygdomme og ekstreme vejrfænomener. Der er på caseområdet altså tænkt strategisk med hensyn 
til biodiversitet, og hvordan den kan understøttes ved hjælp af forskellige indgreb. Det er tidligere nævnt at 
området understøtter forskellige funktioner såsom skybrudssikring og rekreative muligheder, men 
bevarelse af biodiversitet er også en funktion området nu understøtter i højere grad.  

Figur 14. De fem biotoper på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads. Kilde: SLA 
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Opretholdelse af økosystemtjenester: 
I den grønne struktur kommer biodiversitet til udtryk på mange måder. Den grønne struktur og den 
mangfoldighed den kan udgøre har også en positiv effekt i form af de økosystemtjenester den kan levere 
(Beninde, Veith, & Hochkirch, 2015). ”Økosystemtjenester er en betegnelse for de ressourcer og goder som 
mennesker og samfund får fra naturens økosystemer”, og kan overordnet inddeles i 4 tjenester hhv. de 
forsynende, de regulerende, de kulturelle og de opretholdende (Rambøll, 2020). Økosystemtjenesterne 
bidrager bl.a. til skabelsen af et mere robust urbant miljø. De regulerende tjenester indenfor dette 
inkluderer bl.a. flere af merværdierne beskrevet i afsnittet ”den grønne strukturs merværdier i et 
klimamæssigt perspektiv”, herunder reduktion af regnafstrømning, afbødning af UHI-effekten og CO2 optag 
-og binding. Af forsynende tjenester kan nævnes vand, fødevarer, medicin og råmaterialer. Af de 
opretholdende kan nævnes biodiversitet, habitat og fotosyntese. Og de kulturelle tjenester indebærer 
æstetik, rekreation, spiritualitet og læring. Den biologiske mangfoldighed er hele grundlaget for disse 
tjenester. At designe urbane miljøer på en måde så de øger biodiversiteten, kan altså skabe en mere 
bæredygtig ramme for det urbane miljø og de økosystemtjenester det leverer (Beninde, Veith, & Hochkirch, 
2015).  
 
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads 

På caseområdet understøttes økosystemtjenesterne i højere grad efter skybrudsprojektets etablering. Som 
nævnt understøttes særligt de regulerende tjenester. Herunder reducerer den grønne struktur 
regnafstrømningen på området, hvilket er positivt for at sikre området mod oversvømmelser. Den grønne 
struktur fungerer i højere grad afbødende på UHI-effekten, hvor der skabes et bedre mikroklima de 
varmeste dage. Og der forekommer et større CO2 optag. Der forekommer også forsynende tjenester på 
området i form af forskellige frugttræer og frugtbuske. Herunder bl.a. æble,- kirsebær,- og mirabelle træer, 
samt solbær-, og aroniabuske. Det bistår med dannelsen af grundvand. Der forekommer en større grad af 
opretholdende tjenester i form af flere typer biotoper og forskelligartede abiotiske forhold der 
understøtter biodiversiteten, og der forekommer mere fotosyntese. Af kulturelle tjenester kan bl.a. nævnes 
bedre rekreative muligheder, og mulighed for læring gennem naturen. 
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2.3.3 Den grønne strukturs merværdier i et økonomisk perspektiv   

Den grønne struktur kan på forskellig vis udgøre et attraktivt grundlag i form af dens merværdier i et 
økonomisk perspektiv. Den grønne struktur udleder både direkte og indirekte økonomiske effekter. Den 
grønne strukturs merværdier beskrives, vurderes og værdisættes i dette perspektiv. 

Den grønne strukturs væsentligste udvalgte merværdier i et økonomisk perspektiv, se fig. 15.   

Merværdier: 
Øger værdien af ejendomme og betalingsvillighed: 
Der er efterhånden mange steder bevis for, at attraktiv grøn struktur kan øge ejendommes økonomiske 
værdi, hvor folk er villige til at betale mere. Det er en direkte økonomisk effekt. I Amsterdam blev 35.298 
boligtransaktioner i bykernen f.eks. anvendt til at beregne den økonomiske effekt af attraktive grønne 
områder. Her fandt de frem til at ejendomme i nærheden af attraktive grønne områder sælges til en højere 
pris, der gradvist falder med afstanden og bliver ubetydelig efter en kilometer. Priseffekten varierer fra 
7,1% - 9,3% for ejendomme indenfor 250 m fra det nærmeste attraktive grønne område, til 1,7% - 2,3% for 
ejendomme beliggende 750 m til 1 km væk (Daams, Sijtsma, & Veneri, 2019). I et studie i Stockholm blev de 
grønne områder kategoriseret, og det blev beregnet at multifunktionelle grønne områder genererede den 
største økonomiske indvirkning, hvilket påvirkede ejendomspriserne med op til 10% (Czembrowski, 
Łaszkiewicz, Kronenberg, Engström, & Andersson, 2019). Ifølge et Canadisk studie, kan bygninger med et 
tilgængeligt rekreativt grønt tag stige op til 11% i værdi, og bygninger hvor der er udsigt til sådanne grønne 
tage kan stige op til 4,5% i værdi (Tomalty & Komorowski, 2010), hvorfor sådanne løsninger også kan gavne 
i et økonomisk perspektiv, i det tætte urbane miljø.  

Effekten på ejendomsværdi er også blevet målt på Sønder Boulevard i København. Værdien blev beregnet 
på baggrund af nærhed og adgang til parken på Sønder Boulevard. I forhold til adgang, blev effekten 
beregnet til at strække sig 1000 m fra den enkelte ejendom, og i forhold til nærhed til nærmeste park, blev 
effekten beregnet til at strække sig 500 m fra nærmeste ejendom. Inden for en gåafstand af 1000 m, var 
den samlede ejendomsværdi på 41,7 mia. kr. Ejendomsværdien af parken på Sønder Boulevard blev 
beregnet til at udgøre ca. 351 mio. kr. Med den tilhørende højere ejendomsværdi blev det beregnet at der 
samtidig var en højere skatteindtægt på 12 mio. kr. pr. år. der tilfalder Københavns Kommune. Det blev 
beregnet ud fra en gennemsnitlig pris på en lejlighed på 2,4 mio. kr. på Sønder Boulevard, hvor værdien af 
nærhed og adgang til parken blev beregnet til at udgøre 87 t. kr. pr. lejlighed i gennemsnit. Og 
værdistigningen på 87 t. kr. for en sådan lejlighed medførte 2.960 kr. i skatteindtægter pr. år med en 
grundskyld på 3,4% (Panduro & Mortensen, 2014). 

Øger værdien af 
ejendomme og 

betalingsvillighed

Klimamæssige 
økonomisk effekter

Omkostningseffektive 
løsninger til traditionel grå 

infrastruktur
Figur 15. Den grønne strukturs udvalgte merværdier i et økonomisk perspektiv. Egen tilvirkning. 
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Et britisk studie undersøgte også spørgsmålet om folks betalingsvillighed ift. lejeboliger, gennem en 3D 
visualisering af tre alternative scenarier med grønne områder på Blonk Street, The Wicker i Sheffield. 
Resultaterne indikerede at folk var villige til at betale op til 2 % mere af den månedlige leje, for lokationer 
med attraktive grønne områder (Mell, Henneberry, Hehl-Lange, & Keskin, 2016).  

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads 

Den potentielle økonomiske værdistigning af områdeopløftet på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, kan 
også beregnes. Det er analyseret via GIS, at der indenfor 450 m af Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads ligger 
14.149 ejendomme der kan få gavn af områdeopløftet. Erhvervsejendomme er ikke inkluderet, se fig. 16.  

Af de anvendte ejendomme vurderes det, 
ud fra ortofoto, at ca. 75% allerede har 
adgang til grønne områder indenfor 450 
m, f.eks. i form af gårdmiljøer. Derudfra 
fås det at de resterende 25%, tilsvarende 
3537 ejendomme, direkte kan tillægges en 
værdistigning i form af områdeløftet.  

Det vurderes at udgøre et attraktivt grønt 
område. Den potentielle værdistigning 
beregnes ud fra det totale 
beplantningsareal, hvor der differentieres 
mellem det nye beplantningsareal, og det 
renoverede beplantningsareal. Der 
tillægges en værdistigning på 5,8 % ift. det 
nye beplantningsareal, samt en 
værdistigning på 2,9 % for det renoverede 
areal. Denne procentmæssige potentielle 
værdistigning anses for at stemme godt 
overens med resultaterne fra studiet i 
Amsterdam, eftersom der her kun måles 
for ejendomme beliggende 450 m indenfor Bryggervangen. I studiet fra Amsterdam havde de nærmeste 
attraktive grønne områder en priseffekt på ejendomspriserne på 7,1 % - 9,3 % for ejendomme indenfor 250 
m, til 1,7 % - 2,3 % for ejendomme beliggende 750 m til 1 km væk. 

Baseret på 110 transaktioner fra 2017-2018 på området, 450 m indenfor Bryggervangen, var den 
gennemsnitlige salgspris på ca. 2,7 mio. kr. pr. ejendom, jf. bilag 5 (Boligsiden, 2020). Dvs. en akkumuleret 
værdi på 9.549.900.000 kr. for de 3537 ejendomme der direkte kan tillægges en værdistigning i form af 
områdeløftet. 

Det nye beplantningsareal udgør 54,5 % af det samlede beplantningsareal, hvilket betyder at 1928 
ejendomme kan tillægges en værdistigning på 5,8 %. Og det renoverede beplantningsareal udgør 45,5 % 
hvilket betyder at 1609 ejendomme kan tillægges en værdistigning på 2,9 %. Ud fra nedenstående 
beregninger fås den samlede potentielle økonomiske værdistigning på området. 

 

Figur 16. Adresseudtræk 450 m indenfor Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads. 
QGIS. Kilde: Egen tilvirkning. 
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1928 𝑒𝑗𝑒𝑛𝑑𝑜𝑚𝑚𝑒 ∗ 2,7 𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟.  ∗ 0,058 = 301.924.800 𝑘𝑟. 

1609 𝑒𝑗𝑒𝑛𝑑𝑜𝑚𝑚𝑒 ∗ 2,7 𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟.  ∗ 0,029 = 125.984.700 𝑘𝑟. 

Den grønne struktur på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads kan altså potentielt øge ejendomsværdierne på 
området med ca. 428 mio. kr. Og dermed ville den samlede ejendomsværdi af de 3537 boliger stige til 
9.977.900.000 kr. En gennemsnitlig værdistigning pr. ejendom på ca. 4,5 %. 

Af de 1928 ejendomme, med en værdistigning på ca. 302 mio. kr. svarer det til en værdistigning på 156.600 
kr. pr. ejendom. Og en værdistigning på ca. 78.300 kr. pr. ejendom for de 1609 ejendomme med en 
værdistigning på ca. 126 mio. kr. Hvis der regnes med en grundskyld på 3,4% som i eksemplet med Sønder 
Boulevard, fås det at værdistigningen for de 1928 ejendomme kan udgøre 5324 kr. i øgede skatteindtægter 
pr. ejendom, og for de 1609 ejendomme kan udgøre 2662 kr. Dermed kan værdistigningen af 
områdeopløftet samlet udgøre ca. 14,5 mio. kr. i øgede årlige skatteindtægter til Københavns Kommune. At 
områder har attraktiv grøn struktur i nærheden har som litteraturen, samt beregningerne for 
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads viser, en markant økonomisk effekt i form af øgede ejendomsværdier. 
Dette kan være til fordel for developers når de laver nye bebyggelser eller byomdannelser, samt for 
kommunen i form af øgede skatteindtægter. Den samlede pris for skybrudsprojektet var ca. 51,8 mio. kr. 
(Københavns Kommune, 2020), og dermed ville kommunen have en samlet tilbagebetalingstid af projektet 
på ca. 3,5 år, alene i øgede skatteindtægter. 

Klimamæssige økonomiske effekter: 
Grøn struktur og specielt træer spiller en afgørende rolle når man snakker om klimamæssige effekter, som 
beskrevet i afsnittet ”den grønne strukturs merværdier i et klimamæssigt perspektiv”. Og med de 
klimamæssige effekter følger nogle indirekte økonomiske effekter. De klimamæssige økonomiske effekter 
er indirekte eftersom de, så at sige bare er der. Det er ikke nogen effekter der direkte tillægges en værdi på 
et marked, modsat eksemplet ovenfor med de direkte målbare ejendomsværdistigninger. 

Men selvom de klimamæssige økonomiske effekter er indirekte, kan de godt værdisættes eftersom der 
f.eks. er fastsat en samfundsmæssig kalkule for et tCO2e, for energiforbrug og for reduktion af 
overfladevand der afledes til kloakken. I London er det således beregnet at træerne i byen absorberer mere 
end 3 mio. m3 vand hvert år, hvilket reducerer regnafstrømningen og udgør en årlig besparelse på 1,5 mio. 
£ (Swinbourne & Rosenwax, 2017). I Lissabon er træernes flersidede økonomiske effekter i et studie blevet 
beregnet. Der eksisterede 41.247 træer i Lissabon da studiet blev udført. De fandt frem til at træerne i byen 
ydede en årlig værdi på i alt 8,4 mio. $, mens 1,9 mio. $ blev anvendt på træernes vedligehold. Den årlige 
værdi pr. træ udgjorde gennemsnitligt 6,2$ i energibesparelser, 0,33$ i CO2 reduktion og 47,8$ for 
reduktion i regnafstrømning der kan forbindes med de klimamæssige økonomiske effekter. Udover disse 
klimamæssige økonomiske effekter udgjorde hvert træ i gennemsnit 5,4$ i afsætning af forurenende 
partikler, og 144,7$ i øgede ejendomspriser (Soares, et al., 2011). Disse beregninger er dog lavet under 
portugisiske forhold, hvorfor forudsætningerne er anderledes end under danske forudsætninger. I Portugal 
er der f.eks. en væsentlig længere vækstsæson, forskel i klimaet, og der er en væsentlig forskel i typen af 
arter (Soares, et al., 2011). Dog er det gode indikatorer for hvad et træ kan være værd. 

I et andet studie i Toronto i Canada, modellerede de den økonomiske effekt af grønne tage på urban skala. 
De tilgængelige grønne tagarealer inkluderede flade tag på mindst 350 m2, hvoraf mindst 75% ville blive 
etableret med grønt tag. Det totale tilgængelige grønne tagareal blev bestemt til at være 5000 ha. Her blev 
det konkluderet på UHI-effekten, at de grønne tage ville reducere den lokale temperatur med 0,5 °C til 2 °C, 
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og at dette ville resultere i årlige besparelser på 12 mio. C$ fra et reduceret energibehov til køling. Der ville 
samtidigt årligt blive sparet 21,5 mio. C$ i energi anvendt til opvarmning af bygninger, og 0,75 mio. C$ på 
reducerede oversvømmelser fra fælleskloak (Banting, et al., 2005). Dette studie viser at der også er afledte 
økonomiske effekter, der kan opnås gennem implementeringen af grønne tage i det urbane miljø. 
Resultaterne her, er ligesom eksemplet med træerne, lavet under canadiske forhold, hvorfor det ikke kan 
sammenlignes under danske forhold. På trods af anderledes forudsætninger disse steder, viser det at der 
kan være store indirekte årlige besparelser forbundet med den grønne struktur, herunder også i et 
klimamæssigt perspektiv. 

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads 

At der forekommer mindre regnafstrømning til kloakken, udgør en økonomisk effekt som kan værdisættes. 
Fra 2019 forekommer der en energibesparelse på 9296 kWh/år, som beskrevet i afsnittet ’den grønne 
strukturs merværdier i et klimamæssigt perspektiv’. Den kommercielle gennemsnitlige elpris var i 3. kvartal 
2019 på 0,38 kr./kWh ved et årligt forbrug på 4000 kWh (Forsyningstilsynet, 2019). Ud fra det fås den årlige 

besparelse til    9296
å

∗ 0,38 = 3532
å

 . I 2017 var besparelsen af dette, med udgangspunkt i 

samme pris 2341
å

, ud fra en reduktion i energiforbrug på 6161 kWh/år. 

Den reducerede årlige CO2 udledning grundet det mindre energiforbrug, kan ligeledes værdisættes. Den 
årlige reducerede CO2 udledning fra 2019 lyder på 1,39 tCO2e. I samfundsøkonomiske beregninger er den 
samfundsøkonomiske udgift sat til 150 kr. pr. tCO2e, der er beregnet ud fra kvoteprisen i EU’s kvotesystem 

(Thuesen, 2020). Dermed fås den årlige besparelse pt. til at være 1,39
å

∗ 150 =  208,5
å

.              

Fra 2021 går man dog væk fra kvoteprisen, fordi kvoteprisen ikke er et estimat for, hvilken skadevirkning 1 
tCO2e udgør. Derfor gøres værdien af CO2 3-4 gange højere end den er i dag. Det er dog svært at beregne 
den konkrete skadesomkostning, men det er af Det Økonomiske Råd opgjort til 563 kr. pr. ton i 2017 
(Thuesen, 2020). Hvis der tages udgangspunkt i en 3 gange højere pris i 2021, kan den 
samfundsøkonomiske udgift sættes til 450 kr. pr. tCO2e. Ud fra det fås den årlige besparelse fra 2021 til 

potentielt at være 1,39
å

∗ 450 =  626
å

.  Således er der fra 2019 en samlet samfundsøkonomisk 

besparelse på 4158 kr./år i form af reduceret regnafstrømning til kloak, pga. mindre energiforbrug anvendt 
til spildevandsprocesser, og deraf mindre CO2 udledning. I 2017 var besparelsen af dette, med 

udgangspunkt i samme pris 414
å

, ud fra en reduktion i CO2 udledning på 0,92 tCO2e/år. 

Træerne på caseområdet kan ca. optage 197 tCO2e over en 50-årig periode. Det er som beskrevet 3,96 
tCO2e i gennemsnit. Hvis den samfundsøkonomiske udgift på 450 kr. pr. tCO2e igen anvendes fås 

besparelsen til at være 3,96
å

∗ 450 = 1782
å

. I 2017 var besparelsen af dette, med 

udgangspunkt i samme pris 342
å

, ud fra en reduktion i CO2 udledning på 0,76 tCO2e/år. 

Forøgelsen af den grønne struktur og den nedkølende effekt på 6,2 °C på overfladetemperaturen de 
varmeste dage, reducerer potentielt forbruget af energikilder anvendt til køling. Dette kan særligt gøre sig 
gældende de varmeste sommermåneder og kan reducere CO2 udledningen fra forbrug af energikilder. Det 
har dog ikke været muligt at kvantificere denne merværdis effekt i form af besparelse i kWh, og dermed 
ikke muligt at udføre en værdisætning af denne effekt i et økonomisk perspektiv.  
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Den grønne struktur og det netværk af sunde økosystemer den indeholder, kan ofte udgøre 
omkostningseffektive alternativer til traditionel grå infrastruktur og kan i mange tilfælde reducere 
afhængigheden af grå infrastruktur. Den grå infrastruktur kan være skadelig for klimaet og biodiversiteten, 
som nævnt i foregående afsnit, og er ofte mere omkostningstung end naturbaserede løsninger (European 
Commision, 2020). Skybrudssikringen med den etablerede grønne struktur, udgør nu et mere robust miljø. 
Der forekommer både en afbødning i form af de CO2 reduktioner som ovenfor beskrevet, samtidigt med en 
tilpasning af området i form af den mængde vand der forsinkes og tilbageholdes der. Det bevirker at 
området yder flere økonomiske effekter, end hvis skybrudssikringen udelukkende var udført som en 
underjordisk løsning baseret på udvidelser og separering af kloakken. At det er udført som en 
skybrudssikring med regnbede og bassiner, har derfor betydet at der ikke skulle graves nye større kloakrør 
ned, udover en skybrudsledning og på den måde, med stor sandsynlighed, begrænset både 
materialeforbruget og jordbearbejdningen på det punkt.  

Nedenfor er alle merværdier og effekter for Bryggevangen og Skt. Kjelds Plads i et klima-, 
biodiversitetsmæssigt og økonomiske perspektiv opsummeret i et performanceskema, se tabel 3, s.35. 

2.3.4 Den grønne strukturs negative effekter 
Alle de ovennævnte merværdier i de beskrevne perspektiver, må selvfølgelig opvejes mod ulemperne og 
forvaltningsomkostningerne ved grøn struktur. Træer kan f.eks. ødelægge belægninger og rør, hvilket kan 
øge vedligeholdelsesomkostningerne for forsyningsselskaber og kommuner. Våde blade kan skade 
tagrender, og forværre oversvømmelser under skybrud ved at blokere afløb. Nedfarende grene kan skade 
mennesker og bygninger og medføre retssager. Mere pollen i luften kan forårsage en højere grad af 
allergiske reaktioner.  

”Negative effekter kan f.eks. være skyggepåvirkning af boliger. Hvis man gerne vil have store grønne træer i 
byen, så vil det som regel kaste en skygge, som nogle vil være utilfredse med. Men de positive aspekter vil 
jeg mene opvejer skyggeeffekten. Jeg synes merværdierne overstiger de negative effekter” (Benedicte 
Isabella Dyekjær, jf. bilag 1, s. 2). 

Når de negative effekter sammenlignes med merværdierne, står det klart, som Benedicte og de øvrige 
interviewpersoner mener, at grøn struktur kan yde overordnede økonomiske fordele i de urbane miljøer 
(Swinbourne & Rosenwax, 2017).  

2.3.5 Grøn struktur i udlandet 
EcoCity Augustenborg i Malmö, er et af Sveriges største urbane bæredygtighedsprojekter. Det er et kvarter, 
der gennem dets fornyelse blev et eksempel på et økologisk, socialt og økonomisk bæredygtigt kvarter. 
Grønne og blå områder er blevet integreret i kvarteret for at tackle spørgsmål som oversvømmelser, 
genanvendelsessystemer og bæredygtigt byggeri. Projektet inkluderede grøn struktur som grønne tage, 
haver, rekreative områder, naturlige habitater og renoverede gårdrum. Projektet viser, på samme vis som 
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, at grøn struktur kan blive anvendt som et effektivt element til at skabe 
robuste urbane miljøer gennem de merværdier den yder. Projektet opnåede adskillige økonomiske, sociale 
og miljømæssige fordele og biodiversiteten blev øget med 50% (European Commission, 2020). 
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Tabel 3. Performanceskema for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads grønne struktur, 2019 ift. 2017. Egen tilvirkning.  
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3. Diskussion 
De anvendte metoder i dette projekt anses for at have udgjort et velegnet grundlag for, at vurdere den 
grønne strukturs væsentlighed i et klima-, biodiversitetsmæssigt og økonomisk perspektiv, herunder på 
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads. På baggrund af litteraturstudiet, er der opnået kendskab til udviklingen 
i de urbane miljøer, herunder hvordan den grønne struktur prioriteres. Det har samtidigt udgjort et 
grundlag for at udvælge væsentlige merværdier, i de tre perspektiver, der er blevet undersøgt i projektet. 
Interviews har understøttet litteraturstudiet ifm. hvilke merværdier der er forbundet med den grønne 
struktur, og der er opnået viden om hvordan den bør prioriteres. De udvalgte merværdier anses for 
relevante i de tre perspektiver. GIS-analyser, litteraturstudie samt observationsstudie er udført for at opnå 
viden om kvantiteten og kvaliteten af den grønne struktur på området. GIS-analyse er desuden udført for at 
opnå viden om ejendomsdata. Data herfra er anvendt i værktøjet GI-Val. Værktøjet GI-Val er baseret på en 
mængde forudsætninger, der er indhentet fra tilgængelig viden fra studier og forskning. Værktøjet er i 
dette projekt anvendt til at kvantificere merværdier og effekter indenfor det klimamæssige perspektiv. Det 
fungerer på den måde, at det tager højde for de indtastede projektdata, og sammenkobler det med 
forudsætningerne, hvorved resultater opnås. De beregnede resultater må derfor, i en vis grad, anses for 
generaliserende. Værktøjet er udarbejdet som et framework, der gør det er muligt at kvantificere og 
værdisætte den grønne struktur på et område. Det har derfor givet god mening at anvende dette værktøj, 
når der arbejdes med et projekt i denne størrelsesorden, og med projektets formål for øje.  Det ville udgøre 
nogle uhensigtsmæssige komplekse og omfattende beregninger, hvis merværdierne og effekterne skulle 
kvantificeres helt nøjagtigt på området. F.eks. skulle hvert enkelt træs reelle CO2 optag monitoreres på 
området, hvis CO2 optaget skulle kvantificeres nøjagtigt. Og det samme ville gøre sig gældende med de 
andre merværdier og effekter. Samtidigt når der regnes med tal i dette format, forekommer der en vis 
usikkerhed i beregningerne på baggrund af forudsætningerne. Resultaterne anses dog for værende gode 
indikatorer for, hvad den grønne struktur reelt kan yde i form af dens merværdier og de afledte effekter, og 
danner et reelt grundlag for at kende til den grønne strukturs væsentlighed på projektniveau. 
Det har ikke været muligt at kvantificere og værdisætte enkelte merværdier og effekter i dette projekt, 
selvom det var ønsket. Det skyldes bl.a. at der ikke har været tilstrækkeligt datagrundlag tilgængeligt, som 
f.eks. detaljerede projektdata af caseområdet.  
 
GI-Val kan udgøre et værktøj for f.eks. kommuner, hvor de kan gå ind og kvantificere og værdisætte 
merværdierne og effekterne af den grønne struktur, i de projekter de arbejder med. De har ofte adgang til 
mange af de projektdata der skal anvendes. Samtlige individuelle værktøjer i GI-Val, vil kunne optimeres på 
samme vis, som gjort i dette projekt, hvor danske forudsætninger kan inkorporeres, hvis vidensgrundlaget 
er kendt. Ved at kvantificere og værdisætte den grønne struktur, kan den grønne struktur evt. komme til at 
stå stærkere mod andre interesser som f.eks. bebyggelses- og infrastrukturformål, og på den baggrund 
udgøre et stærkere beslutningsgrundlag. At der er behov for at kunne kvantificere og værdisætte den 
grønne struktur og de merværdier den yder, mener de adspurgte interviewpersoner.  
At projektet har holdt sig til de tre perspektiver, samt at der er afgrænset fra f.eks. det sundhedsmæssige 
perspektiv, har været et fornuftigt valg med begrundelse i projektets størrelse. Det sundhedsmæssige 
perspektiv vil til dels være et stort område at undersøge i sig selv, og datagrundlaget kan være svært 
tilgængeligt. 
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4. Konklusion  
Vi bliver til stadighed flere mennesker, og i takt hermed forekommer der en urbanisering. Det betyder at 
flere flytter til det urbane miljø. Her eksisterer en tendens med høje bebyggelsesprocenter og 
befæstelsesgrader, hvor grøn struktur ofte nedprioriteres til fordel for bebyggelses- og infrastrukturformål. 
I flere byer rundt i landet er den grønne struktur blevet reduceret. Den står ikke stærkt i lovgivningen, og 
bliver ikke handlet på et marked, hvorfor den ikke udgør en økonomisk værdi på samme vis som f.eks. 
boliger. Men den grønne struktur er meget væsentlig i form af dens merværdier og effekter. I dette projekt 
er merværdier og effekter undersøgt for et klima-, biodiversitetsmæssigt og økonomisk perspektiv 
herunder for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads. Merværdierne og effekterne er på caseområdet blevet 
kvantificeret, og værdisat i det klimamæssige og økonomiske perspektiv. I det biodiversitetsmæssige 
perspektiv er kvantiteten og kvaliteten af den grønne struktur blevet undersøgt. 

I et klimamæssigt perspektiv kan den grønne struktur reducere regnafstrømningen fra et område, og som 
afledt effekt formindskes energiforbruget på spildevandshåndtering, hvorved CO2 udledning også 
reduceres. Den kan afbøde UHI-effekten og skabe et bedre mikroklima, der lokalt kan begrænse 
energiforbruget af energikilder anvendt til køling og opvarmning. Den kan afbøde klimaforandringerne i 
form af CO2 optag- og binding. Alle disse merværdier og effekter er væsentligt forbedret på Bryggervangen 
og Skt. Kjelds Plads i form af den nye grønne struktur på området. Den grønne struktur kan samtidigt 
udgøre projekter med en god livscyklus.  

I et biodiversitetsmæssigt perspektiv kan den grønne struktur understøtte den biologiske mangfoldighed. 
Det er vigtigt at der, for at understøtte biodiversiteten, forekommer større habitater samt korridorer, der 
sikrer spredningsmuligheder, samt fourageringsgrundlag. Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads er et 
eksempel, hvor biodiversiteten strategisk er indtænkt. Det udgør nu en mere sammenhængende grøn 
korridor der forbinder Fælledparken og Kildevældsparken. Kvantiteten og kvaliteten af den grønne struktur 
er væsentligt øget og forbedret, hvor der forekommer en stor diversitet i floraen. Der eksisterer flere 
forskelligartede abiotiske forhold, der generelt understøtter en større diversitet. At den grønne struktur 
understøtter biodiversiteten, er også væsentlig i form af de økosystemtjenester der bliver opretholdt. I 
skybrudssikringen opretholdes økosystemtjenesterne i højere grad, hvor flere tjenester er forbedrede og 
nye er kommet til. 

I et økonomisk perspektiv kan den grønne struktur øge værdien af ejendomme samt betalingsvillighed. Den 
grønne struktur er her væsentlig, hvor attraktive grønne områder kan øge ejendomsværdierne med op til 
flere procent. At ejendomsværdierne stiger har samtidig en effekt i form af øgede skatteindtægter for 
kommunen. På Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads er værdien af ejendomme 450 m indenfor området øget, 
og det foranlediger en øget skatteindtægt til Københavns Kommune. Udover dette understøtter den 
grønne struktur klimamæssige økonomiske effekter på caseområdet. Det gør den i form af et reduceret 
energiforbrug på spildevandshåndtering og reduceret CO2 udledning heraf, hvorved der opnås besparelser. 
Samtidig er der en økonomisk gevinst i form af træernes CO2 optag. Potentielt forekommer der også en 
årlig besparelse i form af reduktion i forbrug af energikilder anvendt til køling de varmeste måneder. I alle 
perspektiverne, er der således positive resultater forbundet med den grønne struktur, og det viser at den er 
væsentlig i urban sammenhæng. Den grønne struktur bør indtænkes i højere grad for at skabe fremtidens 
holistiske og robuste urbane miljøer, når man samtidigt tænker på de udfordringer vi står overfor. 
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads er derfor et positivt projekt, der viser hvordan grøn struktur kan 
implementeres i det tætte urbane miljø, og hvor merværdier og effekter nu understøttes i højere grad. 
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5. Refleksion 
At arbejde med grøn struktur er meget interessant når man tænker på de merværdier og effekter den 
konkret yder. Jeg valgte at give mig i kast med dette projekt, eftersom jeg var interesseret i at undersøge 
den grønne strukturs væsentlighed i form af dens merværdier. Merværdier og effekter af den grønne 
struktur, kvantificeres og værdisættes sjældent i projekter der udvikles, eller på eksisterende grønne 
områder herhjemme. Merværdierne bliver, hvis de nævnes, ofte beskrevet som de bløde værdier. 
Litteratur og forskningsstudier af den grønne strukturs merværdier synes udført i mange fraktioner i 
udlandet, hvor der kræves en omfattende indsats for at sætte sig ind i disse mange resultater. 

På trods af, at vi kender til den grønne strukturs merværdier, synes det som om, at den grønne struktur 
ofte nedprioriteres i byudviklingsprocesser. Derfor var det interessant at undersøge merværdier og effekter 
konkret i de tre perspektiver. Jeg er undervejs i arbejdet med projektet blevet bevidst om, at det er et 
komplekst emne at arbejde med. Der kræves mange data og undersøgelser for at kvantificere og 
værdisætte den grønne struktur, hvorfor det i højere grad er gået op for mig, at der måske er grund til at 
man ikke har lavet disse komplekse undersøgelser. Desuden er jeg blevet bevidst om, at der ikke i særligt 
omfang, har været kendte værktøjer til rådighed for at udføre et sådant arbejde med at kvantificere og 
værdisætte grøn struktur i dansk regi. Igennem arbejdet med projektet, har det været meget lærerigt at 
sætte sig ind i den omfangsrige litteratur der er på området, og blive bekendt med hvor væsentlig den 
grønne struktur reelt er, når man samtidigt tænker på de udfordringer vi står overfor. Det har været 
spændende herefter at kunne kvantificere og værdisætte nogle udvalgte merværdier på caseområdet vha. 
værktøjet GI-Val. Det har understøttet mig i, at den grønne struktur er mere væsentlig, end man 
umiddelbart tænker. Hvis flere kendte til den reelle værdi af den grønne struktur, ville den formentligt stå 
stærkere overfor andre interesser i de urbane miljøer. 

6. Perspektivering 
For det videre arbejde med Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, kan de merværdier og effekter der ikke har 
været mulige at kvantificere og værdisætte i dette projekt undersøges nærmere. I det klimamæssige 
perspektiv omhandler det merværdierne ’begrænser forbrug af energikilder anvendt til køling og 
opvarmning’, og ’kan udgøre projekter med en god livscyklus’. I det økonomiske perspektiv omhandler det 
effekten ’årlig besparelse i form af reduktion i forbrug af energikilder anvendt til køling’ og merværdien ’ 
omkostningseffektive løsninger til traditionel grå infrastruktur’. For at kvantificere og værdisætte disse 
merværdier og effekter, skal der udføres mere detaljerede analyser. 

F.eks. i forhold til, at den grønne struktur kan begrænse forbruget af energikilder anvendt til køling på 
caseområdet. Her kan man konkret måle på det energiforbrug, der anvendes til nedkøling i de tilstødende 
bygninger på området de varmeste måneder. Ideelt havde man lavet de samme målinger inden 
skybrudsprojektets etablering, for at måle differencen, og den konkrete effekt der er blevet opnået gennem 
implementeringen af den grønne struktur. Hvis denne effekt kvantificeres, er det herefter muligt at 
værdisætte den i et økonomisk perspektiv. 

At projektet kan udgøre en løsning med en god livscyklus, som er omkostningseffektiv, vil kunne 
kvantificeres og værdisættes ved detaljeret, at kende til projektets materialeforbrug, og mængden af 
jordbearbejdning der er udført. Dette kan sammenholdes med mængden af materiale og jordbearbejdning 
der skulle være anvendt, hvis det f.eks. skulle være udført som en traditionel løsning. På denne måde vil 
man kunne sammenligne de to løsninger præcist, hvad angår materialeforbrug samt jordbearbejdning, og 
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på den baggrund vurdere om det udgør et projekt med en god livscyklus, og om det har været 
omkostningseffektivt. 

Udover disse merværdier og effekter, der ikke har været mulige at kvantificere og værdisætte i projektet, er 
der afgrænset fra det sundhedsmæssige perspektiv. Det vil dog være et essentielt perspektiv at undersøge 
fremadrettet for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, hvorved der ville danne sig et mere komplet billede af 
de merværdier og effekter der bliver understøttet på området. De sundhedsmæssige effekter af den 
grønne struktur dækker bl.a. forbedring af luftkvalitet, støjreduktion, rensning af vand, der tilbageholdes og 
infiltreres, samt rekreation. De sundhedsmæssige effekter skal kvantificeres og værdisættes, hvorved det 
vil fremhæve den grønne strukturs væsentlighed i endnu større grad på et casestudie som dette.  

Covid-19 situationen er interessant i det sundhedsmæssige perspektiv, eftersom den har fået befolkningen 
til at få øjnene op for den grønne struktur i højere grad. Mange har benyttet sig af den i denne krisetid, 
hvor der har været behov for at komme ud. Der har endda været oprettet forbud mod at løbe, og skabt 
ensretninger i parker som f.eks. Frederiksberg Have i København, pga. at for mange mennesker har opholdt 
sig i de grønne tilgængelige arealer (Grunkin S. R., 2020). Det viser, at der har været et stort behov for 
grønne områder under denne pandemi, og at der måske, i dette perspektiv, er for få grønne områder i 
vores urbane miljøer. Covid-19 situationen kunne derfor være et fremadrettet fokus, for en undersøgelse 
der analyserer behovet for den grønne struktur i vores urbane miljøer, og hvordan den skaber en reel 
værdi. 
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Bilag 1. 
Interview Bachelorprojekt - Grøn strukturs væsentlighed i et merværdiperspektiv 

Formål med interview: 
Formålet med interviewet er at afdække relevante personers erfaring indenfor byudvikling med fokus på den grønne struktur og dens positive/negative effekter, 
herunder at finde argumenter der taler for en overbevisende business-case.  

Grøn struktur i denne sammenhæng forholder sig til de væsentligste grønne aspekter i det urbane miljø herunder parker, fælleder, byskove, kirkegårde, byhaver, 
sportsfaciliteter, vej- og bytræer, grønne tage og taghaver, grønne facader, regnvandsbede- og bassiner samt andre naturarealer. Det er grønne arealer der er 
tilgængeligt offentligt eller elementer der kan tilføre grønt i bybilledet. 
 
1. Hvad mener du om den nuværende generelle udvikling i det urbane miljø ift. fortætning og bebyggelsesprocenter i de mellemstore og store byer? Er det en negativ, neutral eller positiv 
udvikling – kan du uddybe? 
 

- Lars Alva-Jørgensen: 
”Det kommer an på hvor det er, og hvad kvaliteten er af det der bliver lavet. Carlsbergbyen var med de italienske middelalderbyer som forbillede, hvor der skulle være meget at fortælle. Det 
kan der komme noget godt ud af hvis arkitekturen og landskabsarkitekturen understøtter det, men det giver meget dårlige muligheder for det grønne. Jeg kan egentlig godt lide tanken om 
det fortættede bymiljø, med nogle parker der har en vis størrelse, sådan at man ikke spreder det grønne ud med løs hånd udover byen. Der hvor der ikke er kvalitetet er mange af de 
boligkarrer der bliver bygget med alt for høje huse, og alt for skyggefulde gårdrum, som ovenikøbet er lavet af forholdsvis billige materialer. Det er tit privatfinansierede ting. Jeg ved at 
Københavns Kommune gør meget for at tvinge de private bygherrer til at få lavet noget kvalitet i udearealerne, men jeg synes ikke altid det lykkes. For det er lidt op af bakke, når der er så 
høje bebyggelsesprocenter, og det bliver meget skyggefuldt. Kommunerne har enormt høje ambitioner på udearealernes vegne, men andre afdelinger i kommunen ligger mange andre krav 
ind, som begrænser pladsen for det grønne.” 
 

- Maj-Britt Quitzau: 
”Jeg vil lægge mig neutralt fordi det er et gennemsnit, til det overvejende positive. Nordhavn synes jeg arbejder med en rigtig høj fortætningsgrad, som egentlig er det som jeg underviser 
mine studerende i, at det er noget af det vi skal arbejde med. Men man kan diskutere om der er nok grønt. Man skal selvfølgelig passe på det ikke bliver et setup, hvor der ikke er plads til 
det grønne. Ørestad er f.eks. et byområde, som jeg synes hælder meget til det negative. Det handler om at få skabt et miljø hvor folk har lyst til at være ude. Så det er ikke nok at der bare er 
en græsplæne, men at udelivet bliver indrettet på en ordentlig måde. Og der støtter jeg mig meget op af den forskning der viser at man ser bedre resultater, hvis man laver en middelalder 
bystruktur, ligesom København, med lave bebyggelser, som har en høj fortætningsgrad.”  

 
- Rasmus Bartholdy Jensen: 

”Det kommer lidt an på hvilken position man har. Generelt set er den grønne struktur i bymiljøerne stigende i Europa, fordi man har erfaret at der er noget om det. Hvis man ser på det med 
de helt store briller så er det stigende i EU. Ser man på det lokalt, og det som er den erfaringsbaserede viden, der synes jeg godt man kan fornemme der er nogen byer der har taget det 
alvorligt, og så er der nogen byer der ikke tager det så alvorligt. Hvis man engagerer sig lidt i ens lokalområde, og hvis man har zoomlinsen på, så synes jeg generelt der har været en fejl der 
hedder at grøn strukturplanlægning ikke er så bundfældet i de mellemstore byer, som det er i de store byer som f.eks. Odense, Aarhus og København. Der har man viden, kapacitet og 
politisk vilje til at vedtage større sektorplaner indenfor det grønne. Og der fejler vi i de mellemstore byer som f.eks. Silkeborg hvor jeg bor, Horsens, Randers og den type byer. Altså den type 
by hvor vi er omkring 25-, 30-, 40 og 50 tusind. Og der ser jeg generelt en negativ tendens, hvor developer eller boligspekulanter, alt efter hvad du vil kalde dem, forsøger at optimere deres 
arealer økonomisk. Altså at få udnyttet det fulde potentiale til udbygning, til bebyggelsesprocent. Og der synes jeg at vi ser nogle ret uheldige bebyggelsesprocenter som bliver voldsomme. 
Jeg ser gang på gang argumentet i lokalplaner, at byfortætning er godt fordi det ikke går udover byspredningen i landskabet. Jeg plejer til gengæld at sige at det ikke er natur som vi laver 
byspredning i normalt, det er landbrugsarealer. Så skal man afveje det, og ser på det rent biodiversitetsmæssigt f.eks., så er jeg ikke sikker på at vi får det værre af at lave en by på en mark. 
Alt andet lige tror jeg vi højner biodiversiteten, hvis vi tænker os lidt om, ved at lave byudviklingsområde på et landbrugsareal. Men så kommer diskussionen af at det er produktionsareal, 
som kan blive en meget lang diskussion. Men samlet set ser jeg en positiv udvikling i de store byer, fordi de har grønne sektorplaner.  Og i de mellemstore byer ser jeg en relativ negativ 
udvikling. Nu har jeg brugt meget tid på at se på gamle billeder, eftersom jeg er med i en gruppe ’byhistorisk arkiv’, her i Silkeborg. Og der kan jeg se at rigtig mange af de gamle pladser og 
torve, var parker og grønne anlæg og de er blevet forvandlet til parkeringsanlæg nu. Vi har en befolkningstilvækst, hvor vi bliver 2,5 mia. flere mennesker i 2050, og det vil sige vi har en 
gigantisk tilvækst af mennesker. Og ser vi på den store skala er byfortætning svaret. Det er højere huse. Man kan godt bygge højt, men når man bygger højt, så kan man også lave plads i 
mellem husene, hvor der skal laves noget grønt. Det som developers tit misforstår er, at de tror man også skal bygge tæt når man bygger højt. Så placerer man højhuse eller punkthuse 
urimelig tæt, og så er der ikke friarealer til overs.”  
 

- Benedicte Isabella Dyekjær: 
”Det er ud fra min umiddelbare opfattelse når jeg færdes rundt. Mit udgangspunkt er mest København, og måske lidt Furesø. Jeg tænker ikke det er en specielt positiv udvikling. Jeg har 
kigget på byudviklingsområderne på Nordhavn og Sydhavnen. Der synes jeg godt nok der mangler meget grønt. Min oplevelse er, at der er mest fokus på så høj en bebyggelsesprocent som 
muligt, og noget indtægt i noget salg, i stedet for at tænke de grønne områder ind. Men der er nok store forskelle i landet, og det kan nok ikke generaliseres så meget. Der vil helt sikkert 
også være nogle steder med fokus på det grønne. Så et eller andet sted må det nok ligge på negativ til neutralt. Ude i Furesø har vi nogle byudviklingsområder hvor man tænker det grønne 
ind fordi det skal være der, men når det kommer til stykket så er det ikke det der har ret meget fokus, men at der skal bygges så meget som muligt. Ved byudviklingsområderne har den 
grønne struktur for lille prioritet, der er afsat for lidt økonomi til det, og der er for dårlig opsyn med at tingene bliver udført ordentligt. Jeg så et eksempel på Sydhavn, hvor man har plantet 
en lang række træer langs et vejstykke. Det var den helt klassiske fejl med en lille firkant hvor der er sat et træ ned i, uden at lave ordentlige betingelser for rodvækst. Det er privatudviklet, 
og privat vej, som kommunen skal overtage på et tidspunkt. Så står de kommunale forvaltere på et tidspunkt med et problem med nogle træer der ikke gror, hvor det hele skal laves om. Det 
synes jeg er ærgerligt. På Nordhavn har jeg en bror der lige er flyttet ud, og han er meget urban, og det er hans kæreste også. Men selv de synes der mangler noget grønt.” 
  

- Charlotte Ahrndt Jensen: 
”Jeg synes det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg har lyst til at svare det både er en negativ og positiv udvikling, eftersom det kommer meget an på hvilket synspunkt man har. På den ene side 
synes jeg det er negativt man bygger store højhuse inde i byerne, hvor folk skal bo tæt og man skaber dårlige miljøer at bo i. Jo tættere man bor, jo sværere er det også at lave grønne 
områder i byen, og det synes jeg er negativt. Men på den anden side er der noget positivt ved det, fordi det skaber mere plads udenfor byerne til de grønne områder. Så man kan sige, at jo 
mere vi mennesker fortætter os, og bor i høje bygninger, jo mere areal bliver der rundt om os, hvor vi kan skabe nogle grønne områder. Det er så uden om byerne. Samtidig, det at vi 
fortætter os har negative virkninger på de mindre lokalsamfund. Det her med at mennesket generelt flytter tættere sammen gør jo, at de små lokalsamfund og de mindre byer har det 
sværere. Det er ikke så meget indenfor det grønne, men også i et økonomisk perspektiv. Det her med at boligpriserne falder på landet, og butikkerne har det svært. Det er en af de negative 
virkninger det har at vi samler os i større byer. Mit svar er egentlig lidt, alt efter perspektivet. Der er både noget negativt og positivt ved det.”  

 
2. Hvad mener du om den grønne struktur i det urbane miljø? Er den mindre vigtig, vigtig eller meget vigtig og hvorfor? 

1.1. Har du eksempler på merværdier eller negative effekter, som den grønne struktur kan udgøre? 
 

- Lars Alva-Jørgensen: 
”Jamen den er selvfølgelig meget vigtig. Der er flere hensyn. Dels for at folk kan få frisk luft, og fornemmelsen af at have kontakt til naturen selvom man bor i en tæt by. Men også med 
klimaudfordringen nu, hvor vi er nødt til at have nogle større grønne arealer til at håndtere regnvandet. Man kan se i den her Coronatid, den har virkelig understreget hvor vigtigt det er at 
der er nogle grønne lommer inde i byen. Hvis folk sidder i sådan en by som man f.eks. ser i Sydamerika eller alle mulige andre steder, hvor byen har fået lov at udvikle sig uhæmmet og der 
stort set ikke er nogle grønne lommer, må være et helvede at være i sådan en by, når man har fået at vide man skal blive hjemme. I vores branche generelt ser jeg en eller anden form for 
opblomstring nu, ift. grønne strukturer efter den her Coronakrise. Negative værdier? Det er svært - det er f.eks. hvis det bliver tarveligt det der bliver lavet og ikke bliver vedligeholdt. Driften 
er meget vigtig for at der er kvalitet i de grønne rum, både parker men også mindre lommeparker, byhaver og alle de steder hvor der er grønt skal vedligeholdes. Nogle steder har man 
været lige lovlige ambitiøse i anlægsfasen, og så når det kommer til drift følger man ikke rigtig med. Det kan være negativt, og lige før man hellere vil undvære det.”  
 

- Maj-Britt Quitzau: 
”Den er meget vigtig. Der er rigtig meget forskning på alle mulige leder og kanter, der viser at det grønne er super vigtigt. Det er vigtigt for vores sundhed, for at mindske stress, ift. støj og 
lyd og alle sådan nogle ting. Det giver nogle buffere i byen. Rekreativt og socialt, og noget med mødesteder. Der synes jeg også den grønne struktur spiller en vigtig rolle. Der er den 
udfordring her i Danmark at vi har så koldt vejr, fordi områderne så ligger øde hen halvdelen af året eftersom det er for koldt til at bruge det. Vi snakker meget om skoleveje f.eks., og det 
der med at få børn til at cykle i skole. Nu bor jeg selv i en kommune, i et kvarter fra 60’erne el. 70’erne, hvor man havde et princip om at separere bilerne fra de bløde trafikanter. Og der kan 
man tydeligt se, at man får flere til at cykle og gå, ved at man arbejder med det grønne element, så man ikke bare går langs en trafikeret vej. Der er noget æstetisk over det, og det giver en 
oplevelse. Det tiltrækker os i højere grad. Kvaliteten af det grønne er også væsentlig. Der hvor jeg bor er der rigtig meget af det grønne langs med de bløde trafikanter, langs stier osv. Og det 
er jo bare græsplæner, altså røvsyge græsplæner der bare ligger, og der er jo ikke rigtig nogen der bruger dem. De giver selvfølgelig det aspekt at det er fredeligt f.eks., men det er svært at 
sige at man lige går en tur for at opleve noget der. Hvis man vil opnå det, er man nødt til at arbejde med hvad det er for en kvalitet det grønne har. En skov trækker meget mere f.eks. 
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eftersom der er noget oplevelsesmæssigt. At man kan opnå en funktion, f.eks. at der kan plukkes bær eller lign. som vi får noget ud af gør noget. At arbejde med merværdien, kan vi gøre det 
til mere end at der bare etableres en rabat. Læring, at skolerne har det der med at børnene bør komme mere ud, spiller godt sammen med urbane områder og grønne strukturer. At man 
kan lære dem om omsorg for naturen og andre ting. At man kan bruge det i mange sammenhænge i et læringsperspektiv, synes jeg er ret spændende. Jeg havde en studerende der skrev en 
opgave med nogle i Vancouver om mitigation og adaptation. Hun arbejdede meget med heat islands f.eks. Det med at man kan bruge naturen til at gøre at man kan opholde sig i byerne, der 
bliver varmere og varmere er vigtigt. Der er også ift. luftforurening, hvor naturen kan absorbere nogle stoffer osv. Man ser det også med regnvand, at det renser. Så der er en masse ting ift. 
forurening og klimaproblematik, hvor man kan se natur som en meget væsentlig del af løsningen og ligningen for at adressere det. Biodiversitet, hvor det ikke bare skal være græs, altså 
monokulturer. Det er også ret væsentligt. Jeg kan se at der er nogle der gør det for biodiversitetens skyld, altså for at opretholde visse arter osv. Det der med at bruge en bred biodiversitet 
til at gøre det kvalitativt bedre. De to facetter er interessante og relevante. Økosystemtjenester er en spændende udvikling, for hvad er natur egentlig værd og hvordan får vi det 
indarbejdet.”  
 

- Rasmus Bartholdy Jensen: 
”Merværdien er enorm. Det er svært at sige hvor højt loftet er, men det er helt utroligt store mængder af positiv værdi man får ud af det. Og ved værdi er der både de primære og 
sekundære værdisætninger. Der er en meget lang liste. Forskellige typer af værdi den grønne struktur skaber, både økonomisk, følelsesmæssigt og sundhedsmæssigt. Den negative effekt er 
ofte baseret på egen erfaring, altså en enkeltpersons erfaring. Så et helt lokalt problem, f.eks. hvor en person bor og har en erfaring med et træ eller et grønt område hvor der er larm eller 
lign. Men hvis man frigør sig fra individet og går op i samfundsgodet, så vil man se at nærmest alle synes det er godt. Derfor er det det fokus vi skal have, og vi skal frigøre os fra den enkeltes 
erfaring og den enkeltes interesser lokalt. Selvfølgelig skal vi vælger løsninger der tilgodeser så mange som muligt, hvor den enkeltes gene bliver så lille som mulig. Men generelt set får vi 
rigtig mange værdier. Der er flere og flere lande og byer som begynder at prissætte deres ting. Og bl.a. i England fandt man i 2015 ud af at den grønne struktur, altså urban skov og alm. 
træer, sparede omkring 2000 liv og for 1 mia. £ i sundhedsudgifter, bare på filtrering af luftpartikler. Det er meget vigtigt, det må man sige. Generelt set er merværdien enorm, og den 
negative effekt er ofte kun målt på den enkeltes erfaring på et lokalt sted.”  

 
- Benedicte Isabella Dyekjær: 

”Jeg synes den er meget vigtig. Hvis det skal være en rar by at være i skal der være grønt, der skal være luft og plads, også til at få noget ro. Jeg synes det er meget vigtigt. Så kan man snakke 
hele biodiversitetsspørgsmålet, det kommer også mere frem. Der skal også kunne være spredningsveje igennem byerne for biodiversiteten. Så både for mennesker og naturen bør der være 
mere grønt i byerne. Negative effekter kan f.eks. være skyggepåvirkning af boliger, hvis man gerne vil have store grønne træer i byen, så vil det som regel kaste en skygge som nogle vil være 
utilfredse med. Men de positive aspekter vil jeg mene opvejer skyggeeffekten. Jeg synes merværdierne overstige de negative effekter.”  
 

- Charlotte Ahrndt Jensen: 
”Jeg synes helt sikkert at den er vigtig. Specielt pga. det her med klimatilpasning, der kan vi bruge det grønne rigtig meget. Klimatilpasning og det økonomiske perspektiv er rigtig vigtigt. Man 
ser bl.a. at huspriserne stiger hvis man er tæt på et grønt område, men også at det giver en bedre livsværdi til dem der bor i byen. Det er der også forskning der viser, at bor man tæt på 
grønt eller har man træer der hvor man bor, så er ens livskvalitet bedre, og jeg tror sågar der er nogen der siger man lever længere. Omkring biodiversitet i byen, ser jeg det mere som 
kommunikation, og noget fortælling og information til dem der bor i byen, så de kan lære noget om biodiversitet. Men om den er vigtig for biodiversiteten i byen, tror jeg ikke. Der tror jeg 
det er vigtigere med de her større sammenhængende naturområder vi kan lave udenfor byen. Merværdien ved klimatilpasningen er at mindske risikoen ved oversvømmelser i byen, og alle 
de følgevirkninger der er ved vores klimaforandringer. Så hvis vi kan få noget klimatilpasning ind i byen skaber vi både en merværdi på den måde, samtidig med at man får noget grønt hvis 
man skaber klimatilpasningen med de grønne løsninger. Det synes jeg er to rigtig gode ting, at man kan få det samme på én gang. Det negative er at det optager noget plads, som tager 
pladsen fra noget andet. F.eks. at der bliver færre parkeringspladser i byen, og det er der nogen der synes er negativt. Men hvis vi skal skabe noget grønt, er vi jo nok nødt til at tage noget af 
den plads. Jeg var i praktik i Aarhus Kommune, hvor vi arbejdede meget med at plante træer. Aarhus Kommune skal plante 10.000 træer inden 2025, og der er det netop det her med at man 
arbejder med at tage p-pladser, eller lave nogle større hjørner i vejkryds, eller når der bliver sat affaldscontainere op, at man så laver noget ekstra plads til træerne og sådan. Så det er jo 
negativt for nogle, og positivt for andre.”  
 

3. Hvordan mener du, at grøn struktur skal prioriteres i det urbane miljø – på samme niveau, højere eller lavere end i dag – kan du begrunde hvorfor? 

- Lars Alva-Jørgensen: 
”Jeg ville ønske et højere niveau. Der er nogle få, men gode eksempler på at man laver modning af kvarterer, hvor man laver det grønne først og så kommer det befæstede og bygninger 
senere. Der er lidt for meget tendens til at man laver den helt store rydning, og så bygger, hvor det grønne kommer haltende bagefter. Det kunne være fedt hvis man kunne have nogle 
grønne strukturer, som man sagde 'det her, det kan der bare ikke røres ved', med en eller anden forberedelse af byen til de næste karrer. Der er ikke så gode muligheder, med vores zonelov 
i Danmark for at lave byzoner med større grønne arealer. Hvis man gør det, synes jeg man skal starte med en grøn byggemodning, hvor der laves nogle robuste grønne strukturer. Vi er selv 
med i nogle projekter i Odense, hvor man skal lave nogle nye bydele, hvor man starter på bar mark havde jeg nær sagt. Der prøver vi at overbevise kommunen om at den grønne struktur 
skal være det første. Noget som tyskerne er ret gode til, er at hvis der er et boligområde eller erhvervsområde, og man siger at der skal noget grønt ud for at parkeringspladserne ikke virker 
så dominerende, så er det meget typisk at man erstatter nogle parkeringspladser med træer. Men f.eks. synes vi at det fungerer bedre hvis man tager større felter ud, f.eks. 10x10 m og 
sætter en ordentlig trægruppe. Så behøver der måske ikke være så mange af dem, men mere at de grønne strukturer man laver er store og robuste, og det der står i dem er velfungerende. 
Det gør det også meget sværere at fjerne. Jeg vil hellere sige lidt, men godt.” 
 

- Maj-Britt Quitzau: 
”På højere niveau. Mit svar går stadig på at det skal være kvalitativt og ikke nødvendigvis kvantitativt. Jeg tænker ikke nødvendigvis det ville hjælpe alle, at vi laver kæmpe store parker eller 
skove. Det er meget det med at overveje hvilke kvaliteter man kan få bragt ind. Jeg kunne godt tænke mig, at man kiggede projekter efter i sømmene, for at se om de har arbejdet kritisk 
med naturelementerne. Dvs. ikke bare vælge hvilket som helst træ, men vælge noget der giver kvaliteter. Natur og mobilitet ser jeg som noget spændende at sætte sammen, når vi ser på de 
bløde trafikanter.”  
 

- Rasmus Bartholdy Jensen: 
”Det vi skal snakke om, er den fremtidsby vi skal have. Hvad er det for en by vi skal have i vores fremtid, men selvfølgelig også i vores nutid. Der er den grønne struktur kritisk struktur. Grøn 
struktur mener jeg er kritisk infrastruktur. Og ved at kalde det for kritisk infrastruktur, så er det de store strøg og de store planstrøg der skal skabes for at skabe en by som er beboelig og rar 
at være i, og som er robust. Dvs. at når det er kritisk infrastruktur, så er det mindst lige så vigtigt som veje, jernbaner, og forsyningsledninger osv. Det ser jeg ikke ske. Jo vi har selvfølgelig 
den berømte fingerplan, som altid bliver hevet op af skuffen som et af de bedste eksempler, men vi ser også den blive udfordret kraftigt endda. Der er flere byer f.eks. Oslo og Montreal, 
hvor der er blevet lavet nogle faste strukturer man ikke bare lige kan pille ned igen. Det der sker i øjeblikket er at grøn struktur bliver en kosmetisk eftertanke ofte, hvor det bliver lidt 
tilfældigt.” 
 

- Benedicte Isabella Dyekjær: 
”Jeg synes selvfølgelig det skal prioriteres højere. Fordi det giver den merværdi i samfundet for de mennesker der skal leve der. Og man kan også se at huspriser som regel er meget højere, 
hvis de er ved siden af nogle grønne områder, eller en vej med en allé, end veje uden træer. Det er tit det grønne der bliver sparet på i byggeprojekter, hvis økonomien skrider. Hvis man 
havde en særskilt økonomi til udearealerne, som man ikke kan kunne tære af til at lukke huller i byggeriet, så vil man måske også kunne sikre en højere kvalitet i det grønne. Et eksempel er 
vores eget rådhus der blev bygget, hvor man havde nogle tanker og gode idéer, men der var ikke lige penge til det til sidst og så blev det nogle dårlige løsninger. Det er ærgerligt. Det kan 
man også se på mange andre byggerier, så bliver det grønne areal lige reduceret.”  
 

- Charlotte Ahrndt Jensen: 
”For mit eget vedkommende, og jeg arbejder i Favrskov Kommune, som man nok godt kan kalde en bonderøvskommune ift. nogle af de kommuner der ligger rundt om os. I Favrskov 
Kommune synes jeg helt sikkert vi kunne gøre meget mere. Der ville jeg gerne have et højere niveau. Men til gengæld er der andre kommune jeg synes gør rigtig meget. F.eks. i Aalborg 
Kommune hvor man er gået all in på en biodiversitetsplan og struktur, og i Odense gør de rigtig meget i klimatilpasning og Aarhus Kommune har det her med træer. Så jeg synes der er 
mange kommuner der gør det godt, og er godt med. Og så er det nok de her kommuner som ikke har en storby, hvor man ikke helt er nået dertil og har fokus på det grønne, så meget som 
jeg synes man burde have. Så jeg tror det er svært at sige overordnet for hele Danmark, fordi jeg tror der er stor forskel fra kommune til kommune, hvor stort fokus der er på det. Men ellers 
synes jeg egentligt der bliver gjort meget rundt omkring. Og man kan også godt mærke der bliver mere fokus på det. Nu begynder danskerne også at kunne mærke klimaforandringerne, 
hvor de sidste par somre har fået folk til at åbne øjnene for at der sker noget. Så jeg tror vi bevæger os i den rigtige retning. Som udgangspunkt tror jeg ikke den grønne struktur bliver 
prioriteret særligt højt i Favrskov Kommune. Jeg tror økonomien er til det, men den er ikke prioriteret hos os. Det der bliver prioriteret er at få lavet nogle udstykninger, eftersom Favrskov 
Kommune ligger tæt på Aarhus-, Silkeborg-, og Viborg Kommune. Så vi ligger tæt på nogle andre storbyer, og dem der gerne vil bo tæt på Aarhus eller motorvejen, men som ikke har råd til 
at købe hus i Aarhus Kommune, de bor så i Hinnerup, som ligger i Favrskov Kommune. Og derfor er der rigtigt stort fokus på at vi skal lave bygrunde, og plads til at alle disse mennesker kan 
komme til vores kommune. Så det er det der er fokus lige nu, hvor jeg tænker at noget af det der skal tiltrække folk udover at vi ligger tæt på Aarhus, det kunne netop være at vi så laver 
nogle grønnere byer.”  
 

4. Hvordan tænker du, at man kan sikre en højere andel grøn struktur i byen med den nuværende udvikling? Kan det kun ske gennem forbedret lovgivning på området eller andre måder? 
 

- Lars Alva-Jørgensen: 
”Altså det er bl.a. også det jeg har lavet en artikel om til i Politikken Byrum, der hedder 'Kampen om pladsen'. Der er så mange interesser i vores arealer i byen. Parkering fylder alt for meget 
synes jeg. Specielt nu, hvor man er inde i sådan en periode med delebiler osv. Der burde blive mere plads til det grønne, hvis man retænker vores byrum. Altså f.eks. en helt almindelig vej 
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imellem nogle karrer. Hvorfor skal der holde biler i begge sider? Hvis man nu havde bare i den ene side, så var der rigelig meget plads til nogle grønne strukturer i den anden. Et godt 
eksempel som Københavns Kommune er begyndt at arbejde med, er 10 m grænser hvor du ikke må parkere ud mod vejhjørner. Der er der rigtig mange steder et areal på 10x2 m, el. 10x2,5 
m, og hvis man ovenikøbet kan inddrage lidt af fortorvet, så kan man få forholdvis store grønne arealer der. Og hvis man også kunne gøre det lidt undervejs ned af en vej, så der ikke bare 
holder biler 200 m i forlængelse af hinanden, men at man kan få lov at luge lidt ud i bilerne, så kan man sagtens lave meget grønnere strukturer i København. Det har jeg også lagt mærke til, 
at udenlandske byplanlæggere synes, at København er en spændende by, men mange af dem er chokerede over hvor få træer der er i byen, fordi vi giver så lidt plads til dem. Der kan man 
bare se f.eks. Amsterdam el. Berlin, det er helt vildt hvor meget plads de giver til det grønne, når man sammenligner med København. Man er begyndt at indføre biofaktorberegninger i 
Danmark i byudviklingen, og der kommer alt det her med klima også ind, så der bliver lavet mange beregninger for tiden, når der skal bygges en karré. Det kunne være sjovt at lave nogle 
projekter hvor man tager hele vejarealer ud, og gør dem til grønne arealer, så må folk køre en anden vej. Jeg tror der kommer flere af den slags projekter, og at vi fremover ikke 
nødvendigvis skal have så tæt forgrenet et vejnet.”  

 
- Maj-Britt Quitzau: 

”Jeg tror ikke på man kommer til at ændre lovgivningen. Vi har råbt længe på planloven, og der sker ikke rigtig noget. Det er klart at hvis man gjorde noget der, så ville det rykke enormt 
meget, og ville klart være fornuftigt at gøre. Det jeg ser, er at der findes en masse projektledere og projektmedarbejdere som har enormt stor strategisk snilde. De er som regel gode til at 
have en vision for hvad de gerne vil med nogle af processerne. Og så er de dygtige til at kigge på flaskehalse, altså hvorfor der er en prop der og hvad der skal gøres for at løse det. Det jeg 
tænker spænder ben i processerne er at der er så meget vi skal. Så i det samlede billede bliver det lidt et lotteri, altså hvad for en rolle naturen får i det puslespil. Jeg synes værktøjer som 
DGNB, har en styrke eftersom de giver en huskeliste for hvad det er for parametre vi leger med. Og det bliver meget tydeligt, at når en ting prioriteres, så nedprioriteres nogle andre måske. 
Og måske planlægge mere strategisk, f.eks. kigge på hvordan vejnettet fungerer, vælge at lukke den ene vej, og lave en rigtig flot grøn struktur, som kan fungere på forskellige fronter f.eks. 
som infrastruktur for de bløde trafikanter. Jeg synes nogle af de her ting omkring økosystemtjenesterne er meget problematisk, det her med at værdien af natur er så underkendt. Det er 
meget sjældent at der er nogen der nødvendigvis rejser sig op og tager naturens stemme. Så jeg synes der er en udfordring i den måde vores planprocesser fungerer på, i at naturen ikke er 
godt repræsenteret og har en rigtig dårlig stemme. Hvis man kigger på cyklisme i København, så kan man se at noget af det der har været med til at bære den succes frem, har været den 
måde man har opgjort hvordan folk cykler. Så hvis man nu kunne få naturopgørelser, at man kunneredegøre for hvor meget natur vi har, så ville man også stå et bedre sted for at sige om 
det er en god natur. Man kan lidt savne, ligesom man har et cykelregnskab, så at have et naturregnskab. Så man har øje for om det er god natur vi har eller ej, og hvad folk synes om den 
natur de har. Er den brugbar, og får vi noget ud af den, og hvordan kan vi arbejde med at udvikle den. Det kan jeg se ift. cyklisme, at det har drevet en del positive processer frem. Det er 
også vigtigt med finansiering. Og jeg synes noget af det jeg kan se som sparker røv lige nu, ift. til at få nogle af de her ting til at lykkedes, så er det fondsmidler fra Realdania og sådan noget. 
Lige så snart Realdania er inde over et eller andet, så sker der bare utrolig spændende ting og sager fra et værdimæssigt synspunkt. Og det var jo noget man godt kunne se på 
regeringsniveau. Det med om vi ikke kunne blive bedre til at have nogle puljer, eller noget en kommune selv lavede, hvor man så kunne gå ind og hente en sum penge, som kan gøre at vi får 
den kvalitet som vi snakker om her, så man ikke skal ind at finde alle små øre. Jeg kan se at det er det der giver rigtig meget i udviklingsprocesser, at der er nogle penge man har fundet et 
eller andet sted til det.” 
 

- Rasmus Bartholdy Jensen: 
”Der er ingen tvivl om at planloven desværre er meget svag. Den tager meget lidt højde for grøn struktur. Det er alt for nemt for investorer at rydde beplantninger og eksisterende grønne 
strukturer, og få tilladelse til at bygge på arealer. Simpelthen fordi at den grønne struktur vi har, ikke har nogen fredning eller beskyttelse på nogen måde, medmindre det er historiske træer 
eller at der er sket noget historisk på arealet så det er blevet fredet. Det er i lokalplanlægningen at man skal være bedre til at gå ind og sikre den grønne struktur. Og måske gå ind og lovgive 
for at der skal forekomme en vis procentdel grøn struktur på et område. Der kan  man sagtens finde nogle tal der giver os en eller anden form for værdi, som siger at et større 
byudviklingsområde skal indeholde x antal % grøn struktur. Derudover mener jeg at vi i højere grad skal være tvunget til at lave grønne sektorplaner, og at det bliver en fast del af 
kommuneplanlægningen. At der er krav til at man har en grøn strukturplan, synes jeg godt kunne være en del af en kommuneplan. Jeg ser gang på gang at der bliver lavet 
kommuneplantillæg til kommuneplanen, fordi et ’muligt grønt område’ som det hedder, eller et ’muligt fremtidigt grønt område’, groft bliver udfordret af byudviklere som siger at det ikke 
kan passe. De siger at der her godt kan laves 8 punkthuse, og så laves der et kommuneplantillæg og det er det. Det er alt, alt for nemt at lave om på. Så hvis man kunne gøre det sværere at 
dispensere fra grønne strukturer i en kommuneplan, så vil det hjælpe. Men jeg mener også vi skal ind og kigge på lovgivningen og lokalplanlægningen og se hvad vi kan gøre der. Det er 
simpelthen for svagt et værktøj. Jeg mener heller ikke fredningsværktøjet er egnet, eftersom man siger at området skal tage sig ud på en bestemt måde, og at det så ikke må udvikle sig. Det 
mener jeg ikke at et grønt område nødvendigvis har det godt af, eftersom jeg også mener at grønne områder skal følge med tiden, og kunne løse forskellige samfundskrav.”  
 

- Benedicte Isabella Dyekjær: 
”Man kunne lave en norm om hvor meget grønt der skal være til et nyt boligområde, det kan hvert fald fastlægges i en lokalplan. Ligesom man har en norm for hvor mange 
parkeringspladser der skal være til en bolig. Det er i forhold til lovgivningen. Det er ofte også en politisk prioritering. Jeg tænker tiden er med os, der bliver mere og mere grønt mange 
steder. Men hvis man ikke er tvunget til det, så er det nok økonomien der plejer at vægte hos private udviklere. Jeg tænker også at de store firmaer der bygger boliger, de har sjældent 
grønne folk på opgaverne. Kvaliteten af det der bliver anlagt, er derfor ikke altid i højsædet. Det er ikke altid anlægsgartnerne der får lov til at lave det arbejde. Hvis man sikrer et højere 
vidensniveau for alle i byggebranchen, så kan man måske også bedre sikre en kvalitet af det grønne. Jeg synes tit man støder på, at det ikke er grønne folk der skal anlægge udearealerne til 
sidst efter bedste evne, det er dem der i øvrigt byggede derude. Og så skal man ud og fortælle det er ærgerligt de har plantet træerne for dybt. Det er konkrete erfaringer jeg har fået for 
nyligt, i et nyt boligbyggeri hvor alle træer stod for dybt, og jorden var kørt i stykker rundt om. Det er bebyggelsen der vægter højt ifm. nye udstykninger og parceller. Hvis der er træer der er 
bevaringsværdige i lokalplanerne, så er det efterhånden lykkedes os, at træerne ikke skal røres uden at få det godkendt af kommunen. Det er også en kamp at holde øje med det, og få dem 
til at passe på træerne.”  

 
- Charlotte Ahrndt Jensen: 

”Jeg tænker der skal mere politisk fokus på det. Fokusset skal komme oppefra før vi få økonomien, og muligheden for at gøre det. Så hvis man på en eller anden måde kan få politikkerne til 
at se merværdierne ved den grønne struktur. At værdisætte det økonomisk kan være med til at åbne øjnene for det, hvor politikkerne kan se at de rent faktisk får en økonomisk værdi ud af 
det her, fordi vores byggegrunde stiger i pris eftersom der er et grønt areal ved siden af. Det tror jeg er noget af det man kan gøre. Indenfor lovgivning, at når man skal lave byggeri eller 
byggegrunde, så kigger på hvad der er på området i forvejen, og ikke bare rydder det hele. Hvis der f.eks. er nogle store gamle træer vi gerne vil bevare, så er lovgivning om at vi så vidt 
muligt skal bevare de træer. Det er mit bedste bud.”  
 

5. Er der behov for at den grønne struktur kan værdisættes økonomisk (f.eks. i regneark) ift. de merværdier den kan yde, for at den bliver mere gunstigt stillet overfor andre arealinteresser (f.eks. 
bebyggelses- og infrastrukturformål)?  

 
- Lars Alva-Jørgensen: 

”Ja, 100%. Det er der i den grad behov for. Det er det eneste den brede befolkning kan forstå. Det mener jeg også politikkerne, fordi byrumspolitikere osv. har alle mulige baggrunde, og hvis 
vi alle skal forstå det på en gang, tror jeg økonomi nok er det mest effektive redskab. Der er nogle der heldigvis godt kan forstå arkitektur og biodiversitet, men det er jo ikke alle der har det 
fokus.”  

 
- Maj-Britt Quitzau: 

”Ja. Det er der stærkt behov for. Noget af det vi bruger i de forskningsprojekter vi sidder med, er at vi prøver at kigge på om der findes tal på nogle af de konsekvenser der er ved manglende 
natur f.eks. Der findes mange forskningsundersøgelser osv. som viser at, hvis naturen mangler, så er der x antal flere mennesker der går ned med stress eller depressioner, og det fører til 
udgifter i sundhedsvæsenet. Så der er nogle muligheder for, til en vis grad, at man godt kan vurdere hvilke konsekvenser der er ved ikke at tænke natur ind. Og det synes jeg vi skal blive 
bedre til, at blive mere skarpe på. Så når vi ved der er nogle konsekvenser ved de her ting, at få nogle tal frem og få dem vist. Det vil betyde at man kunne forebygge nogle 
sundhedsindsatser, f.eks. vha. natur. Og derfor burde man kanalisere nogle penge fra det ene til det andet. Så jeg arbejder meget ud fra den tankegang om, at prøve at kigge på nogle af de 
her forebyggelsesaspekter til nogle af de her ting. Meget forskning viser også at børn lærer bedre, hvis de får lov at komme ud, og det er meget bedre for dem hvis det er hands-on 
knowledge. Så der er en masse af de her udviklingsprocesser, hvor vi kvalitativt kan gå ind og lave nogle forbedringer, hvor natur bliver et virkemiddel. Og det skal vi da blive bedre til at få 
sat nogle tal på. F.eks. i London er der et eksempel. Der har de lavet noget der hedder streets of London, der er en stor rapport, hvor en dame havde brugt lang tid på at sætte tal på hvor 
store konsekvenser det havde for de her folk der boede i London. At vejene var på den måde som de var, og der havde hun arbejdet med det. Det har betydet at der er godkendt en ret 
radikal plan, for at få bedre forhold for cyklister og den slags. Det er bare for at sige, at når sådan nogle tal kommer på bordet, så er der nogle beslutningstagere højere oppe, der begynder 
at kunne se nogle forbindelser. Så det der er udfordringen er rigtig meget at få synliggjort nogle af de her konsekvenser. Det er svært at sætte tal på nogle af disse ting, og derfor gør vi det 
ikke. Men det har den konsekvens, at det skævvrider billedet lidt som om det faktisk ikke har en konsekvens, men det har det jo stadigvæk. Jeg har en sidekommentar til det. Jeg synes at 
det vi kan se i vores materiale, det er at det ikke altid nødvendigvis behøver at være økonomisk stillet op. I vores forskning snakker vi meget om, at mange af de her ting har nogle andre 
måder at gøre det op på. F.eks. sådan noget som narrativer, hvor jeg har hørt om nogle embedsfolk fortælle, at hvis de gerne vil have noget igennem overfor politikere, så kan det være en 
god idé at tage en borger i hånden og så lade borgeren fortælle om noget positivt. Og så er det dét politikeren lytter til. Så nogle gange kan det ligeså godt være hjerteblod, og fortællingen 
som gør at en beslutningstager får øje på at det er vigtigt. Så jeg tror også vi har andre virkemidler end at det skal ind i kuglerammen. Men det er noget med at være bevidst om, hvad det er 
der virker hvor. De økonomiske modeller og den måde at tænke på er bare en del af den måde vi tager beslutninger på i dag. Så ud fra det strategiske må vi indpasse os, og derfor må vi 
finde kuglerammen frem. Så helt enig. Jeg synes bare man skal passe, for nogle af de her ting kræver ret store studier for at lykkedes med det. Så man skal passe på med at man ikke gør det 
her til et kæmpe forskningsprojekt. Det er med at finde en balance, og jeg synes det er rigtig fornuftigt at det foregår og at vi bliver bedre til det. Men jeg synes også der er brug for handling 
her og nu. Så vi kan ikke sætte os ned og vente på et 5-årigt forskningsprojekt der kortlægger en eller anden værdi af økosystemtjenester. Jeg synes det er super vigtigt, og det hører med til 
evalueringen som er væsentlig at lave. Jeg synes rigtig mange er dårlige til at evaluere de her projekter. Og netop evaluere dem strategisk, med henblik på at vise at det faktisk har skabt 
nogle værdier, dét kan vi bruge til at overbevise i det næste. Det mangler vi meget at arbejde mere målrettet med.”  
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- Rasmus Bartholdy Jensen: 

”Det korte svar er ja, det er der behov for. Når der står en investor og vil udnytte sit areal, har han relativt meget magt. Han har ofte direkte adgang ind til udvalgsformænd eller planudvalg i 
kommunen eller borgmesteren. Hvis vi kan klæde forvaltninger og borgere på, og give så meget magt til borgere og borgergrupper, at hvis vi ved hvad et areal kan være værd, hvad den 
grønne struktur kan være værd og det er offentlig tilgængelig viden. Så kan vi udligne den balance der er mellem investors interesse og det grønnes interesse. Jo mere viden vi kan presse 
ned på forvaltningen, politikkerne, og borgerne omkring den grønne strukturs værdier, jo mere modvind kan vi give til investorerne. Og så skal investorerne selvfølgelig vide at det ikke 
nødvendigvis er noget der kommer til at koste dem så meget at udlægge større grønne arealer, eftersom det kan være at deres ejendom stiger tilsvarende i værdi. Samt at det bliver mere 
attraktivt, og det er nemmere at leje eller sælge. Derfor tror jeg alle ville have glæde af at vide hvor meget grøn infrastruktur er værd. Både indirekte og direkte.”  

 
- Benedicte Isabella Dyekjær: 

”Ja, og der findes efterhånden flere modeller. Jeg synes det giver god mening. Både ift. at beskytte nogle eksisterende grønne områder mod udvikling, fordi de giver så stor en merværdi til 
området som f.eks. øgede boligpriser og det giver en bedre sundhed for borgerne. At kunne sætte økonomi på de eksisterende områder er vigtigt. Men man kunne godt blive bedre til at 
gøre det på nye kommende områder, så det kan sidestilles med bebyggelse og infrastruktur. Men også i forhold til træer. Der var jeg i London og se på træer, og der viste en forvalter mig et 
træ i en park der var værdisat til et 2-cifret millionbeløb. Hvis man så skal lave en infrastrukturinvestering, så er det måske billigere at lave en løsning med en vej udenom, end det ville være 
at betale for erstatning for træet når det er så dyrt. Så kan man virkelig tale om beskyttelse af træerne, hvis man får dem værdisat. Det er nok en af de ting der skal til, at der skal være en 
økonomisk konsekvens af at ødelægge det, og så længe der ikke er det, er de ligeglade. Aarhus Kommune har værdisat hvad det koster f.eks. at knække en gren, skære en rod over, og at 
ødelægge et træ afhængig af hvor store de er. Om de håndhæver det, og hvordan de gør det ved jeg ikke. Men de lancerede det for 3 år siden eller deromkring, og hvis alle kommuner nu 
begyndte at gøre det, ville det skabe noget opmærksomhed. Helt sikkert at få sat noget økonomi på, det er nok det eneste der rigtigt virker. Vi er dårlige til at værdisætte den grønne 
struktur i den grønne branche. Det er bløde værdier der hele tiden bliver slået på.”  

 
- Charlotte Ahrndt Jensen: 

”Det synes jeg helt sikkert. Det jeg arbejder med er netop at prøve at bevare træerne. Og nu er der lavet VAT19, værdisætning af træer. Der har man noget håndgribeligt, hvor man kan få 
skrevet ind i kontrakten, at hvis de ødelægger det her træ, det får en skade eller hvis vi bliver nødt til at fælde det, så koster det et bestemt beløb at erstatte træet. Det kan man også vise til 
ledelsen, så der kommer mere fokus på det. Det ville gøre mit job nemmere, hvis jeg havde et økonomisk argument. At sige det koster det og det at ødelægge noget, eller det koster det og 
det at lave noget, og man så får den økonomiske værdi. Spørgsmålet er bare hvordan man skal regne den konkrete økonomi for et grønt område. Om man konkret kan sige at 
ejendomsværdien stiger med et bestemt beløb, eller hvad koster livsglæde? Og hvordan kan man værdisætte at man får et bedre liv ved at bo tæt på et grønt område. Så skal man ind og se 
på f.eks. sundhed. Hvis man er sund og rask, og det er man fordi der er et grønt område, hvad sparer vi så på sundhedsvæsenet? Det er et komplekst regnestykke. Så jeg ved ikke hvordan 
man skulle gøre det, men det kunne være spændende hvis man kunne.”  
 

6. Kender du til redskaber og metoder man kan gøre brug af for at sikre den grønne struktur: f.eks. Økonomisk værdisætning, Planloven herunder kommune- og lokalplaner, 
Naturbeskyttelsesloven, kortlægning eller andet? 
 

- Lars Alva-Jørgensen: 
”Det er lokalplanerne. Og før det er det måske nogle rammelokalplaner, som f.eks. på Aarhus Ø som du nævnte, hvor der er gang i en større byudvidelse. At man laver en ovordnet ramme 
for de enkelte detaillokalplaner, hvad er det spillereglerne er der. Københavns Kommune vurderer også eksisterende træer på en byggegrund. Hvis de mener det skal bevares, skal 
entreprenøren bygge udenom. Hvis man kunne inkorporere økonomisk værdisætning, ville det også kunne gavne. Der er masser af snak om, at arkitektur og den værdi den skaber skal 
dokumenteres.”  

 
- Maj-Britt Quitzau: 

”Værdisætning, og planloven. DGNB mener jeg også indeholder et naturelement. Jeg mener der er nogle mere uhåndgribelige ting, der relaterer sig til den enkelte projektleders 
kompetencer. Den der evne til at agere i byplanlægningen. En intuitiv kompetence af hvad man skal vægte i hvilket område. Det er nok den jeg oftest ser brugt. Som handler meget mere om 
deres erfaring, og værdier og hvad man går efter at fokusere på. Workshops og borgerinddragelser tror jeg kunne spille en rolle. Sådan nogle co-design processer, har et element af at få 
noget af det i spil. For det er typisk nogle af de ting borgerne går op i, så det er også noget med at man har de rigtige repræsentanter inde i sin arbejds- eller udviklingsproces. Stedanalyser 
hvor man kortlægger hvad der er på området. Det tror jeg er rigtig vigtigt, så man har datagrundlag for om der mangler natur på et område, hvad kvaliteten er og om det kunne blive bedre. 
Det er et redskab som  kunne styrkes lidt, så man kvalitativt kan gå ind og vurdere om det fungerer og se hvad sammenhængen er til andre ting.” 

 
- Rasmus Bartholdy Jensen: 

”Planloven er svag på det område, ift. beskyttelse af grønne strukturer. Den er alt for svag og tilfældig. Naturbeskyttelsesloven er et stærkt værktøj, men har ikke så meget at gøre indenfor 
byzonen. Den er god i landskabet. Som man kan se på Amager, så kan EU beskyttelse, fredninger, naturbeskyttelsesloven osv. komme til kort, hvis der er så store økonomiske interesser i det 
at nogle politikere begynder at ryste på hånden. Den diskussion og mulighed skal der selvfølgelig altid være, i forhold til det overordnede samfund. Man bliver nødt til på en måde at kunne 
kigge på det, når vores system har behov for noget livsnødvendigt. Men der er ejendomsmæglervurderinger, de kan faktisk godt bruges ift. at finde ud af hvad det vil betyde hvis den grønne 
struktur forsvinder med den her lokalplan. Eller hvis den her lokalplan faktisk laver en grøn struktur, hvad kan man så gøre ved de her boliger. Der kan man faktisk godt spørge 
ejendomsmæglerne og få lavet en uvildig vurdering af hvad de mener. Det har jeg selv forsøgt et par gange, hvor det giver en meget god indikation. Man kan også lave det her willingness to 
pay, som er en meget god indikation af hvad folk er villige til at betale for at bevare, eller få et grønt område. Indenfor byzonen, er det indtil videre meget tilfældigt hvad der sker, med de 
styringsredskaber der er. Så kan man gå ind og lave en bevaringsplan f.eks., og have dataene, og lave en plan for f.eks. værdifulde træer, det betyder noget. Bare det at have lavet planen 
betyder noget. Der skal mere magt til borgerne, fordi borgerne er langt bedre til at bevare og passe på de grønne områder. Deres krav er flere grønne områder. Så kan man på en eller anden 
måde give mere magt til borgerne, så kan man give noget modvægt til politikkerne og investorerne. Redskabet kan være at der bliver skabt nogle lokale foreninger f.eks. 
bevaringsforeninger, og give dem nogle værktøjer ville være godt.” 

 
- Benedicte Isabella Dyekjær: 

”Lokalplaner er helt oplagt. Jeg ved ikke rigtig med Naturbeskyttelsesloven, den binder sig meget op på natur og naturlokaliteter. Men den virker jo også inde i byen, hvis man har en sø der 
bliver stor nok til at indgå i §3 osv.” 

 
- Charlotte Ahrndt Jensen: 

”Ja. Konkret bruger vi hos os f.eks. lokalplaner. Jeg har i starten brugt en del tid på at gøre vores planafdeling opmærksom på det her med bevaring af træer. Det har betydet at jeg bliver 
sendt ud, hver gang kommunen vil opkøbe noget og lave noget byggeri, for at se om der er nogen bevaringsværdige træer. Og hvis der er det, og hvis det kan lade sig gøre at bevare 
træerne, så bliver det skrevet ind i lokalplanen at de skal bevares. Samtidig anvender vi VAT19 for at sætte noget værdi på. Og hvis træet ikke kan bevares, så koster det et beløb som vi kan 
bruge på at plante et træ et andet sted. Ift. kortlægning, hvor vi er begyndt at kigge på GIS, og kortlægger specielle bevaringsværdige træer, eller der er en eller anden svamp der vokser i 
træet, hvordan får vi det så sikret. Ja værdisætning og lovgivning, og at få det med i lokalplaner tror jeg kan gøre meget. Det er mine bedste bud ud fra min erfaring.” 
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Bilag 5.  



Bilag 6. Billeder af Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads d. 03.05.2020 (Simon Foght-Nielsen) 

 


