BILAG 06

BÆREDYGTIGHEDSBILAG
Bæredygtighedsværktøjet formulerer 26 initiativer under seks temaer, som bygger
på de tre hovedbegreber: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.
Dette er et prioriteringsskema, hvor 3-5 initiativer, som er særligt relevante for
lokalplanen, er udvalgt i samarbejde mellem bygherrerne og forvaltningen.

SOCIAL
Blandet by
/tryghed

Analyse af
stedet

1.1 Blandet boligmasse
og ejerformer

Kvalitet
af byrum
2.1 Attraktive
udearealer

ØKONOMI
Cirkulært
byggeri
3.1 Eksisterende
konstruktioner

MILJØ

Klimasikring

4.1 Mindre
varmeophobning

Mobilitet
og energi

Natur

5.1 Attraktive
forbindelser

6.1 Eksisterende
grønne og blå strukturer

5.2 Reduktion af
transportbehovet

6.2 Bynatur
med merværdi

3.2 Mulighed
for omdannelse

5.3 Lavere energiog ressourceforbrug

6.3 Frihold naturarealer

3.3 Materialer med
lav miljøpåvirkning

5.4 Etablering
af solenergianlæg

1.2 Udvidet
borgerinddragelse

Anvendelse

1.3 Tryghedsskabende
fællesfunktioner

2.2 Plads til
midlertidighed

2.3 Nærgenbrugsog byttestationer

Ubebyggede arealer
og bil- og
cykelparkering

Ydre fremtræden

Omfang og
placering

1.4 Variation i bygningers
udformning og funktion

1.5 Indbydende
kantzoner

1.6 Trygge passager

2.4 Bolignær og
logisk affaldssortering

3.4 Multifunktionelle
byrum

4.2 Genbrug af regnvand

5.5 Attraktiv
cykelparkering

5.6 Parkering til
el-, brint- og delebiler

6.4 Mere biodiversitet
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Social
Opsummering af tema:
Blandet by
/tryghed

Kvar ter et har en stor and el af er hver v i d en vestlige d el af kvar ter et og kan til tid er om aftenen
op leves som m ør k, utr yg at fær d es igennem og ud en "øjne" p å gad en. For at højne tr yghed en i
kvar ter ets p assager og gad er er d er i lokalp lanen stillet b egr ænsed e m ulighed er ne for at hegne i
om r åd et, så d er sikr es en stør r e gennem str øm ning. Der stilles kr av om b elysning ved ind gange og
b yr um og kr av til and elen af glas i stueetagen for d etailhand el. Her ud over etab ler es d er p assage
m ulighed ved d et nye b ygger i p å Fr ed er iksb or gvej 5 9 m ellem gad er ne Bisp evej og Dor theavej og
sti m ellem Pr ovstevej og Bir ked om m er vej fasthold es som sti.

Social
Opsummering af tema:
Kvalitet
af byrum

Økonomi
Opsummering af tema:
Cirkulært
byggeri

Der ud p eges i alt 98 b ygninger af var ier end e stør r else m ed op før elsesår m ellem 1880-1999 som
b evar ingsvær d ige, d er ved kan b ygninger ne ikke ned r ives eller tilb ygges ud en d isp ensation. De
eksister end e b ygninger r um m er b åd e ar kitektonisk, histor isk og b yggeteknisk vær d i for kvar ter et og
sam fund et. En b evar ing og eventuel d elvis om b ygning af d e b evar ingsvær d ige b ygninger er
væsentligt m ind r e r essour cekr ævend e og CO2 -b elastend e end nyb ygger i.
Bygher r e har for d elom r åd e V, und er om r åd e a til hensigt at DGN B-cer tificer e b ygger iet til guld .

Økonomi
Opsummering af tema:
Klimasikring

Der er ar b ejd et m ed at m ind ske d en var m eop hob ning i kvar ter et, d er fr em kom m er gr und et en
stor and el af b efæsted e ar ealer - såsom asfalt, stor e m ør ke tagflad er og kvar ter ets lille and el af
gr ønne b ed e og tr æer .
Ved i lokalp lanens b estem m elser at stille kr av til at flad e tage p å nyt b ygger i skal vær e gr ønne og
facad er vær e m ed facad eb ep lantning, vil and elen af gr ønt i kvar ter et stige. Her ud over stilles d er i
b estem m elser ne kr av til b ed e og nye tr æer i fr iar ealer ne. Dette vil p å sigt have en p ositiv effekt p å
var m eop hob ningen.
Der b ør i sup p ler end e lokalp laner i kvar ter et ar b ejd es for at ned b r inge var m eop hob ningen.

Miljø
Opsummering af tema:
Mobilitet
og energi

Miljø
Opsummering af tema:
Natur

