Seminar om:

Brug af bæredygtighedsindikatorer i områdefornyelsen
Projekt:

Lokal Bæredygtigheds projekt er finansieret af
Velfærdsministeriet og er et samarbejdsprojekt mellem
Dansk Byplanlaboratorium, SBi og Kuben.

Dato & sted:

Fredag den 17. april 2009 på
Festlokalet i Gullandsgården,
Gullandsgade 1,
2300 København S.

Områdefornyelse ændrer ofte beboersammensætningen i et
byområde f.eks. ved at gøre området mere tiltrækkende for ressourcestærke tilflyttere gennem lejlighedsammenlægninger o.lign. Mens den sociale og økonomiske bæredygtighed kan blive styrket er et mindre
ønsket resultat, at større boliger og mere ressourcestærke familier bruger flere ressourcer, herunder energi.
Kan det lade sig gøre at løfte et område økonomisk og socialt, uden at det går ud over bæredygtigheden?
– Det er en af de udfordringer, projektet vil tage op.
Projektets ide er at kortlægge og formidle eksisterende viden og skabe en kvalificeret debat om de
forskellige virkemidler.
Igennem projektet vil vi undersøge, hvilke redskaber, der kan bruges til at registrere miljømæssig
bæredygtighed på områdeniveau.
•
•
•
•

Hvilke kortlægningsmetoder kan vi lade os inspirere af?
Hvilke indsatsområder er effektive på dette niveau, og hvilke skal løses på andre måder?
Er det en sag for de professionelle eller en sag for alle?
Og hvordan skaber man lokalt engagement på disse områder?

Fornyelsesprojekterne på områdeniveau bør ses som en del af den samlede kommunale strategi. Derfor vil
det blive kortlagt, hvordan de lokale strategier kan underbygge kommunernes handlemuligheder i forhold til
at opnå de ambitiøse mål, de har sat sig i forhold til CO2 og bæredygtighed.

Projekt
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Formål:

At diskutere med tre udvalgte områdefornyelser, hvordan man kan arbejde med indikatorer for
bæredygtighed i området. Det indgår som en del af projektet, “Lokal bæredygtighed -områdefornyelse og
bæredygtige byområder”, der har til formål at belyse, hvordan områdefornyelsen kan gøres mere
bæredygtig.
På seminaret præsenterer vi en metode til at opstille bæredygtighedsprofiler for byområder, som er
udviklet i Holland, og efterfølgende tilpasset til Københavnske forhold. Med denne model forsøger vi at
‘måle’ bæredygtigheden i de tre byområder (Sundholmsvej, Gl. Valby og Albertslund Syd), hvor der
gennemføres områdefornyelse, og diskuterer med planlæggerne, hvor godt metoden afspejler deres
opfattelser af området og de bæredygtighedstemaer, man har valgt at arbejde med.
Vi håber, at workshoppen vil kunne give inspiration til forbedring af modellen, til de tre områdeløft og til at
arbejde med bæredygtighedsindikatorer på områdeniveau. Nogle af de forhold vi gerne vil diskutere er:
- valg af indikatorer til modellen: Skal der både fx både inddrages miljømæssige, sociale og økonomiske
indikatorer og hvilke?
- formidling og vægtning af indikatorer: Skal alle indikatorer tælle lige meget, eller skal der indbygges en
form for vægtning, der afspejler lokale prioriteter og/ eller betydning for CO2-udslippet?
- hvad kan indikatorerne bruges til, og hvem er målgruppen? Der kan være flere muligheder – herunder
udpegning og prioritering af bæredygtighedstemaer, monitorering af indsatsen, at tydeliggøre områdets
identitet, eller at bruge opgørelsen til at kommunikere med lokale aktører om temaer og indsatser.

Program:
9.00-9.15 Velkomst og præsentation af projekt Lokal Bæredygtighed
v. Ellen Højgaard, Dansk Byplanlaboratorium
9.15-10.00 Præsentation af den hollandske DPL-model
v. Jaap Kortman, IVAM, Amsterdam
10.00-10.15 Brug af kortlægningsmetoder i områdefornyelsens forskellige stadier
v. Mette Fabricius Madsen, Kuben
10.15-10.45 Præsentation af den danske DPL-model og bæredygtighedsvurdering
af de tre byområder v. Jesper Ole Jensen, SBi.
10.45-11.45 Præsentation af tre områder og deres bæredygtighedsindsats
10.45-11.05 Præsentation af områdeløft-projektet i Gl. Valby
11.05-11.25 Præsentation af Områdeløft Sundholmvej
11.25-11.45 Præsentation af områdefornyelse i Albertslund Syd
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11.45-12.30 Diskussion og opsamling
12.30-13.00 Frokost

Deltagere:

Velfærdsministeriet:
Helga Madsen, Sara Sjøholm
Center for Miljø, Københavns Kommune:
Annette Egetofte, Claus Wilhelmsen, Mikkel Hall
Center for Bydesign:
Dan Mogensen
Gl. Valby:
Mia Manghezi + 2 personer
Sundholmsvej:
Øystein Leonardsen + 2 personer
Albertslund Syd:
Majken Rhod Larsen + 2 personer
Nakskov:
2 personer
Herning:
Anne Mette Boye og Inger Haarup
SBi/DTU:
Lars Engberg, Susanne Balslev Nielsen og
Morten Elle
Projektgruppen:
Mette Fabricius, Jakob Klint, Kuben, Jesper Ole
Jensen, Aslak Kjærulff, SBi, Ellen Højgaard,
Anisa Sheriff, Christian Broen, DB.
I alt: Max. 30 deltagere

