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DEL	  I	   	  SYV	  KVALITETSPARAMETRE	  
	  
Fysiske	  omdannelsers	  succes	  
Syv	  kvalitetsparametre	  
1.  FunkPonel	  værdi	  
2.  Byggeteknisk	  værdi	  
3.  Økonomisk	  værdi	  
4.  Designmæssig	  værdi	  
5.  Urban	  kontekst	  
6.  Værdi	  for	  krop	  og	  psyke	  og	  social	  interakPon	  
7.  Værdi	  af	  særlig	  væsentlighed	  for	  målgruppen	  /-‐erne	  
	  
	  
DEL	  II	   	  KVALITETSSIKRING	  
	  
Vurdering	  af	  planer	  
Model	  for	  tjek	  af	  kvalitetsparameter	  5	  /	  Urban	  kontekst	  
Model	  for	  tjek	  af	  kvalitetsparameter	  6	  /	  Værdi	  for	  krop	  og	  
psyke	  og	  for	  social	  interakPon	  
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Håndbogen	  her	  udgør	  en	  fremgangsmåde	  Pl	  kvalitetssikring	  af,	  at	  de	  
fysiske	  indsatser	  understøZer	  en	  posiPv	  forandring	  af	  området	  fra	  
socialt	  udsat	  boligområde	  Pl	  aZrakPv	  og	  velfungerende	  bydel.	  

At	  gennemføre	  en	  succesfuld	  omdannelse	  af	  et	  udsat	  boligområde	  
som	  Gellerup/Toveshøj	  Pl	  en	  velfungerende	  og	  aZrakPv	  bydel	  opnås	  
kun,	  hvis	  området	  fysisk	  opPmeres	  på	  en	  række	  forskellige	  
parametre	  samPdigt.	  De	  fysiske	  løsninger,	  som	  implementeres	  i	  
Gellerup/Toveshøj,	  skal	  ikke	  alene	  performe	  godt	  ud	  fra	  tekniske	  
hensyn,	  de	  skal	  også	  medvirke	  Pl	  at	  vende	  bydelens	  udfordringer	  
som	  udsat,	  og	  derfor	  performe	  posiPvt	  ud	  fra	  hensyn,	  som	  har	  at	  
gøre	  med	  individets	  livskvalitet,	  naboskab	  og	  fællesskaber.	  

Der	  foreligger	  i	  dag	  en	  del	  viden	  om,	  hvordan	  design	  på	  forskellige	  
skalatrin	  kan	  understøZe	  en	  sådan	  social	  transformaPon	  af	  et	  udsat	  
område.	  I	  forlængelse	  af	  to	  kompetenceopbygningsdage,	  a[oldt	  for	  
udvalgte	  medlemmer	  af	  Gellerupsekretariatet	  og	  Brabrand	  
Boligforening,	  er	  håndbogen	  her	  en	  model	  for	  kvalitetssikring	  med	  
brugbare	  principper	  på	  forskellige	  skalatrin.	  

Håndbogen	  indeholder	  designmæssige	  grundprincipper,	  der	  bør	  
følges	  i	  det	  videre	  arbejde	  med	  kvartersplaner,	  og	  en	  
fremgangsmåde	  for,	  hvordan	  de	  benyZes.	  Principperne	  baserer	  sig	  
på	  regler,	  som	  er	  udviklet	  på	  baggrund	  af,	  hvordan	  vi	  som	  
mennesker	  fungerer	  i	  verden.	  Dvs	  de	  dækker	  det	  basale	  niveau,	  hvor	  
vi	  som	  mennesker	  er	  ens	  -‐	  at	  vi	  er	  biologiske,	  psykologiske	  og	  sociale	  
væsener,	  der	  har	  kroppe	  af	  nogenlunde	  ens	  størrelser	  
(sammenlignet	  med	  myg	  og	  blåhvaler),	  og	  at	  vi	  har	  sanser,	  fysiologi	  
og	  kogniPve	  færdigheder,	  som	  fungerer	  på	  bestemte	  måder.	  

Derudover	  er	  der	  aspekter	  som	  gør	  os	  forskellige.	  Vi	  har	  forskellige	  
værdier	  og	  forskellige	  holdninger	  Pl,	  hvad	  der	  er	  vigPgt	  i	  livet.	  Vi	  har	  
forskellige	  præferencer	  i_	  fx	  at	  bo	  på	  landet,	  i	  byen	  eller	  forstaden,	  i	  
lejlighed	  eller	  i	  hus.	  Vi	  befinder	  os	  i	  forskellige	  faser	  af	  livet	  og	  
forskellige	  livssituaPoner,	  økonomisk	  og	  familiemæssigt.	  De	  forskelle	  
gør,	  at	  der	  ovenpå	  det	  første	  lag	  af	  grundlæggende	  designprincipper	  
kan	  udarbejdes	  særskilte	  designprincipper	  for	  målgrupper.	  

Håndbogen	  sæZer	  disse	  forskellige	  niveauer	  ind	  i	  et	  samlet	  hierarki	  
og	  en	  rækkefølge	  Pl	  kvalitetssikring.	  	  
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De	  seneste	  25	  år	  er	  der	  både	  i	  Danmark	  og	  udlandet	  gennemført	  
store	  og	  ressourcetunge	  indsatser	  i	  udsaZe	  boligområder.	  En	  stor	  
del	  af	  disse	  har	  ikke	  formået	  at	  ændre	  områdernes	  status	  som	  
udsaZe.	  	  
De	  cases,	  hvor	  transformaPonen	  er	  lykkedes,	  har	  det	  Plfælles,	  at	  de	  
har	  adresseret	  mange	  forskellige	  problemsPllinger	  i	  områder	  
samPdigt	  i	  en	  internt	  koordineret	  indsats.	  Det	  viste	  rapporten	  
"Evidens	  for	  sociale	  effekter	  af	  fysiske	  indsatser	  i	  udsaZe	  områder"	  
fra	  2014.	  Rapporten	  bygger	  på	  alle	  Plgængelige	  effektmålinger	  -‐	  ialt	  
27	  fra	  ni	  lande	  -‐	  og	  giver	  derfor	  indsigt	  i,	  og	  overblik	  over,	  hvilke	  
indsatser,	  der	  er	  gennemført,	  og	  hvilke	  resultater,	  de	  har	  ført	  Pl.	  
Hovedkonklusionen	  fra	  rapporten	  er,	  at	  det	  er	  en	  kombinaPon	  af	  
fysiske	  og	  sociale	  indsatser,	  som	  medfører	  de	  succesfulde	  resultater,	  
og	  at	  det	  afgørende	  for	  succesen	  er,	  hvilke	  fysiske	  indsatser,	  der	  
benyZes,	  dvs	  hvordan	  bystrukturen	  udformes,	  og	  hvordan	  byggeriet	  
udformes.	  
Hele	  øvelsen,	  der	  skal	  lykkes	  i	  Gellerup,	  er	  at	  gøre	  området	  aZrakPvt	  
for	  nye	  typer	  af	  beboere	  og	  målgrupper,	  der	  i	  dag	  ikke	  kan	  se	  sig	  selv	  
i	  området,	  og	  vælger	  det	  fra.	  Og	  at	  holde	  på	  de	  beboere,	  som	  flyZer	  
ud,	  fordi	  de	  ønsker	  sig	  mere	  aZrakPvt	  kvarter	  at	  bo	  i,	  eller	  at	  bo	  i	  en	  
anden	  boligtype,	  end	  der	  i	  dag	  er	  Plgængelig	  i	  Gellerup.	  Det	  gælder	  
altså	  om	  at	  gøre	  området	  så	  aZrakPvt,	  at	  mennesker,	  som	  i	  dag	  
fravælger	  området	  akPvt	  får	  lyst	  Pl	  at	  flyZe	  Pl	  og	  at	  blive	  i	  området.	  
Når	  mennesker	  vælger	  en	  bolig	  og	  et	  boligområde,	  vælger	  de	  ud	  fra	  
en	  samling	  af	  moPver:	  
•  økonomiske	  –	  har	  vi	  råd	  Pl	  denne	  bolig?	  
•  prakPske	  –	  indeholder	  boligen	  den	  plads	  og	  de	  faciliteter,	  vi	  har	  

brug	  for?	  
•  følelsesmæssige	  og	  idenPtetsmæssige	  –	  er	  det	  et	  rart	  og	  trygt	  

område,	  som	  jeg	  kan	  se	  mig	  selv	  i?	  Føler	  jeg	  mig	  hjemme	  her?	  
	  
Såvel	  bolig	  som	  det	  større	  område,	  som	  boligen	  indgår	  i,	  skal	  derfor	  
performe	  på	  mange	  forskellige	  områder	  for	  at	  kvalificere	  som	  
velfungerende	  og	  aZrakPv.	  En	  bolig	  og	  et	  byområde	  skal	  både	  
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opfylde	  prakPske,	  funkPonelle	  krav,	  byggetekniske	  krav	  og	  
økonomiske	  krav,	  og	  skal	  være	  objekter	  af	  skønhed,	  og	  steder,	  vi	  kan	  
opnå	  ejerskab	  Pl,	  kan	  få	  opfyldt	  vores	  ønsker	  om	  et	  meningsfuldt	  
hverdagsliv,	  og	  skal	  kunne	  give	  os	  en	  dyb	  oplevelse	  af	  Plknytning.	  

I	  Danmark	  styres	  renoveringsprojekterne	  af	  de	  store	  almene	  
boligbebyggelser	  -‐	  herunder	  også	  de	  socialt	  udsaZe	  -‐	  af	  
Landsbyggefonden,	  som	  især	  lægger	  et	  teknisk	  værdiparameter	  Pl	  
grund	  for	  behandling	  af	  ansøgningerne.	  Fra	  2010	  blev	  opreZet	  
særskilte	  puljer	  Pl	  infrastruktur	  og	  nedrivning,	  hvilket	  var	  et	  første	  
skridt	  i	  retning	  af	  at	  lade	  midlerne	  følge	  behovene	  vurderet	  e_er	  
andre	  parametre	  end	  byggetekniske	  og	  de,	  som	  fremkom	  ved	  dialog	  
med	  beboere	  om	  opgradering	  af	  boliger	  og	  uderum.	  Puljerne	  Pl	  
nedrivning	  og	  infrastruktur	  blev	  etableret	  bl.a.	  på	  baggrund	  af	  
udenlandske	  eksempler,	  som	  viste	  posiPv	  social	  udvikling	  i	  Pdligere	  
udsaZe	  områder,	  ved	  bl.a.	  at	  arbejde	  byplanstrategisk	  med	  
nedrivning	  og	  nye	  veje	  som	  måder	  at	  ændre	  på	  sammenhængen	  
med	  byen	  og	  på	  bebyggelsernes	  o_e	  ensformige	  præg.	  

Hvor	  der	  i	  årPer	  altså	  har	  været	  tradiPon	  for	  at	  vurdere	  byggeriet	  ud	  
fra,	  om	  det	  performede	  godt	  funkPonelt	  (var	  der	  køkken	  og	  bad	  og	  
parkeringspladser	  og	  vaskerum,	  som	  man	  havde	  brug	  for?),	  og	  om	  
det	  performede	  godt	  byggeteknisk	  (var	  der	  fugtproblemer,	  
kuldebroer	  eller	  huller	  i	  taget?),	  er	  det	  nyt	  i	  den	  almene	  sektor	  at	  
vurdere	  boligområdets	  sammenhæng	  med	  den	  omkringliggende	  by	  
og	  at	  kvalitetsvurdere	  området	  ud	  fra,	  om	  mennesker	  føler	  sig	  godt	  
Plpas,	  opnår	  ejerskab,	  om	  skala,	  zonering	  og	  programmering	  
understøZer	  både	  den	  enkeltes	  livskvalitet,	  fredelig	  interakPon	  
mellem	  naboer	  og	  fremvæksten	  af	  fællesskaber.	  

Da	  disse	  nye	  parametre	  har	  vist	  sig	  helt	  afgørende	  for	  effekten	  af	  de	  
indsatser,	  der	  foretages	  for	  at	  ændre	  et	  område	  fra	  udsat	  Pl	  
velfungerende	  og	  aZrakPvt,	  er	  det	  en	  udfordring,	  at	  de	  ikke	  er	  fast	  
pensum	  på	  arkitektskolerne	  -‐	  eller	  for	  den	  sags	  skyld	  andre	  
faguddannelser	  indenfor	  byggefagene.	  Og	  det	  er	  en	  udfordring,	  at	  
de	  ikke	  er	  forankret	  i	  Landsbyggefonden,	  som	  derfor	  ikke	  vurderer	  
renoveringer	  ud	  fra,	  om	  de	  performer	  på	  disse	  parametre.	  Af	  præcist	  
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de	  årsager	  er	  det	  derfor	  de	  parametre,	  som	  håndbogen	  her	  har	  som	  
fokus,	  sådan	  at	  Brabrand	  Boligforening	  og	  Aarhus	  Kommune	  selv	  kan	  
lægge	  de	  parametre	  Pl	  grund	  for	  vurderinger	  af	  de	  videre	  planer	  for	  
omdannelsen	  af	  Gellerup.	  
	  	  
For	  at	  det	  fysiske	  miljø	  understøZer	  udviklingen	  fra	  udsat	  
boligområde	  Pl	  aZrakPv	  og	  velfungerende	  bydel,	  skal	  det	  performe	  
godt	  på	  syv	  parametre:	  
1.   Funk8onel	  værdi	  (vurderes	  typisk	  af	  arkitekt	  og	  byplanlægger)	  
2.   Byggeteknisk	  værdi	  (vurderes	  af	  ingeniør)	  
3.   Økonomisk	  værdi	  (vurderes	  af	  ejendomsmægler	  el.	  lign.)	  
4.   Designmæssig	  værdi	  (vurderes	  af	  arkitekt,	  men	  rummer	  en	  

udfordring	  som	  addresseres	  nedenfor)	  
5.   Urban	  kontekst	  (sammenhæng	  med	  byen)	  HÅNDBOGENS	  

KVALITETSPRINCIPPER	  
6.   Værdi	  for	  krop	  og	  psyke	  og	  social	  interak8on	  HÅNDBOGENS	  

KVALITETSPRINCIPPER	  
7.   Værdi	  af	  særlig	  væsentlighed	  for	  målgruppen	  /-‐erne	  

MÅLGRUPPEANALYSEN	  "NYE	  BOLIGTYPER"	  
	  	  
Når	  de	  syv	  er	  opfyldt,	  har	  man	  alle	  forudsætninger	  for,	  at	  
bebyggelsen	  desuden	  performer	  godt	  på	  et	  oZende	  parameter,	  
nemlig	  
8.	  	  	  	  Ide8tetsmæssig	  og	  kommunika8v	  værdi	  (brand-‐værdi)	  
	  	  
I	  dag	  performer	  Gellerupparken	  &	  Toveshøj	  generelt	  ringe	  på	  alle	  
parametre,	  måske	  med	  undtagelse	  af	  det	  tekniske.	  Det	  er	  målet,	  at	  
området,	  når	  det	  er	  fuldt	  udbygget	  og	  omdannet,	  skal	  performe	  
godt	  på	  alle	  parametre.	  Det	  opnås	  ved	  at	  kvalitetssikre	  hvert	  kvarter	  
og	  hvert	  byggeri	  undervejs	  ud	  fra	  principperne	  her	  i	  håndbogen,	  
principperne	  i	  "Nye	  boligtyper"	  samt	  de	  tradiPonelle	  vurderinger	  af	  
funkPonel	  og	  byggeteknisk	  mv	  værdi.	  
Hvad	  der	  ligger	  bag	  hvert	  kvalitetsparameter	  udfoldes	  nedenfor.	  
	  

Søjlernes	  højder	  i	  modellen	  skal	  ikke	  tages	  som	  udtryk	  for	  en	  foretaget	  vurdering	  men	  alene	  
indika8oner	  af	  diagramma8sk	  art.	  
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De	  syv	  idenPficerede	  kvalitetsparametre	  skal	  opPmalt	  set	  alle	  
performe	  højt.	  Hvis	  der	  slækkes	  på	  et	  parameter,	  eller	  det	  af	  
forskellige	  årsager	  ikke	  kan	  lade	  sig	  gøre	  at	  opnå	  den	  opPmale	  
udformning	  af	  et	  parameter	  på	  et	  projekt,	  bør	  der	  kompenseres	  ved	  
at	  performe	  ekstra	  godt	  på	  andre.	  For	  et	  udsat	  område	  som	  
Gellerup,	  er	  der	  dog	  parametre,	  som	  det	  ikke	  kan	  Plrådes	  at	  slække	  
på,	  hvis	  den	  sociale	  transformaPon	  skal	  lykkes.	  Hvilke	  det	  gælder,	  og	  
hvorfor,	  uddybes	  nedenfor.	  

De	  syv	  kvalitetsparametre	  beskrives	  kort	  her.	  Rækkefølgen	  er	  ikke	  
udtryk	  for	  et	  betydningshierarki.	  

	  	  

	  

1.	  FUNKTIONEL	  VÆRDI	  

FunkPonel	  værdi	  betyder,	  at	  man	  har	  tag	  over	  hovedet,	  et	  køkken	  Pl	  
madlavning,	  soveværelser,	  hvor	  man	  sover,	  en	  stue,	  hvor	  man	  
opholder	  sig	  osv.,	  kort	  sagt	  at	  der	  er	  de	  funkPonelle	  rammer,	  som	  
gør	  det	  nemt	  og	  ubesværet	  for	  beboerne	  at	  leve	  det	  hverdagsliv,	  de	  
gerne	  vil.	  	  

Som	  boligen	  skal	  fungere	  med	  de	  funkPoner,	  som	  familien	  
strukturerer	  hverdagslivet	  om,	  skal	  også	  et	  kvarter	  og	  en	  bydel	  
fungere	  på	  et	  funkPonelt	  niveau.	  Der	  skal	  være	  faciliteter,	  som	  
beboerne	  har	  behov	  for	  i	  deres	  hverdag:	  skoler	  og	  
børneinsPtuPoner,	  indkøbsmuligheder,	  rekreaPve	  områder,	  fælles	  
vaskeri,	  etc.	  SamPdig	  skal	  der	  være	  veje	  og	  sPsystemer	  og	  eventuel	  
kollekPv	  transport,	  som	  gør,	  at	  man	  kan	  komme	  frem	  og	  finde	  det,	  
man	  skal.	  	  

Det	  er	  altsammen	  udtryk	  for	  et	  områdes	  funkPonelle	  værdi,	  at	  det	  
fungerer,	  fordi	  der	  er	  de	  funkPoner	  og	  steder,	  der	  ud	  fra	  en	  
funkPonel	  betragtning	  er	  brug	  for.	  På	  forskellig	  skalatrin	  er	  det	  en	  
del	  af	  hhv	  arkitektens	  og	  byplanlæggerens	  kernefaglighed	  at	  sørge	  
for,	  at	  det	  aspekt	  er	  opfyldt.	  

SYV	  	  
KVALITETS-‐

PARAMETRE	  
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2.	  BYGGETEKNISK	  VÆRDI	  	  

Byggeteknisk	  værdi	  betyder,	  at	  boligens	  og	  kvarterets	  og	  bydelens	  
konstrukPoner	  kan	  være	  af	  højere	  eller	  lavere	  byggeteknisk	  standard	  
og	  kvalitet.	  Denne	  standard	  indgår	  i	  mange	  menneskers	  vurdering	  af	  
boligens	  og	  områdets	  aZrakPvitet.	  Er	  bygningen	  opført	  i	  gode	  
materialer,	  eller	  er	  der	  hul	  i	  taget	  allerede	  e_er	  et	  par	  år?	  Er	  veje	  og	  
offentlige	  rum	  vedligeholdte	  og	  af	  god	  kvalitet?	  Er	  den	  lokale	  
daginsPtuPon	  placeret	  i	  en	  gammel	  barak?	  

I	  dag	  indgår	  desuden	  miljømæssige	  krav	  under	  byggeteknisk	  værdi,	  
både	  på	  bygnings-‐,	  byrums-‐	  og	  bydelsniveau:	  Er	  materialerne	  
miljømæssigt	  bæredygPge?	  Sikrer	  de	  håndtering	  af	  skybrud	  og	  er	  
der	  indbygget	  løsninger	  Pl	  energinedsæZelse,	  som	  er	  af	  god	  kvalitet	  
og	  leZe	  for	  brugerne	  at	  benyZe?	  

Det	  er	  især	  ingeniøren,	  som	  er	  i	  stand	  Pl	  at	  vurdere	  den	  
byggetekniske	  værdi,	  evt	  suppleret	  af	  arkitekter/
landskabsarkitekter,	  når	  det	  kommer	  Pl	  grønne	  uderum	  og	  
miljømæssig	  værdi.	  

	  	  

	  

3.	  ØKONOMISK	  VÆRDI	  	  

Økonomisk	  værdi	  betyder,	  at	  byggeriet	  har	  en	  aZrakPv	  værdi	  på	  
handelsmarkedet.	  Om	  det	  har	  det,	  har	  ikke	  alene	  at	  gøre	  med	  selve	  
byggeriets	  kvalitet,	  men	  med	  beliggenheden	  såvel	  i	  Aarhus	  by	  som	  i	  
kvarteret,	  med	  kvarterets	  idenPtet	  og	  ry,	  og	  med	  eksempelvis	  
skoledistrikternes	  grænser.	  

Et	  smukt	  og	  dyrt	  hus	  opført	  i	  et	  uaZrakPvt	  kvarter	  mister	  hurPgt	  en	  
del	  af	  sin	  økonomiske	  værdi,	  mens	  et	  stabilt	  og	  smukt	  hus	  øger	  selve	  
bygningens	  økonomiske	  formåen	  ved	  at	  være	  placeret	  i	  et	  kvarter,	  
der	  opleves	  aZrakPvt.	  

I	  den	  forstand	  hentes	  ganske	  meget	  af	  de	  kommende	  byggeriers	  
værdi	  i	  Gellerup	  uden	  for	  bygningerne	  selv.	  I	  dag	  er	  situaPonen	  
desværre	  sådan,	  at	  opfører	  man	  et	  enkelt	  enfamiliehus	  i	  det	  
eksisterende	  Gellerup,	  er	  der	  overhængende	  risiko	  for,	  at	  det	  hurPgt	  
mister	  i	  værdi.	  Det	  er	  vigPgt	  at	  få	  skabt	  aZrakPve	  kvartersdannelser,	  	  
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som	  kan	  være	  med	  Pl	  at	  stabilisere	  -‐	  og	  over	  Pd	  højne	  -‐	  
bygningernes	  økonomiske	  værdi.	  I	  den	  forstand	  er	  det	  afgørende	  for	  
den	  økonomiske	  værdi,	  hvordan	  boligen	  placerer	  sig	  i	  et	  kvarter	  og	  i	  
byen,	  hvilket	  overlapper	  Pl	  kvalitetsparametret	  "urban	  
kontekst"	  (nedenfor).	  

	  

	  

4.	  DESIGNMÆSSIG	  VÆRDI	  	  

Designmæssig	  værdi	  betyder,	  at	  enkeltbyggerier	  såvel	  som	  byrum	  og	  
kvarterer	  opleves	  Pdssvarende	  og	  aZrakPve.	  Det	  handler	  om	  
arkitektonisk	  kvalitet	  og	  designmæssigt	  udtryk.	  

Den	  designmæssige	  værdi	  kan	  være	  et	  vanskeligt	  
kvalitetsparameter.	  Eksempelvis	  er	  der	  arkitekter,	  der	  Pllægger	  
boligblokken	  høj	  designmæssig	  værdi	  og	  sæZer	  den	  ind	  i	  en	  stolt	  
tradiPon	  Plbage	  Pl	  de	  store	  modernisPske	  arkitekter	  som	  Le	  
Corbusier	  og	  Mies	  van	  der	  Rohe.	  Andre	  arkitekter	  vurderer	  den	  
arkitektoniske	  værdi	  af	  boligblokken	  mindre	  højt	  og	  betragter	  den	  i	  
dag	  som	  en	  sPgmaPseret	  bebyggelsestype	  med	  ret	  få	  kvaliteter.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Da	  der	  består	  sådan	  en	  uenighed	  indenfor	  arkitektstanden,	  er	  det	  
vigPgt	  i	  vurderingen	  at	  holde	  øje	  med	  den	  i	  forhold	  især	  Pl	  
kvalitetsparametre	  5,	  6	  og	  7,	  som	  har	  vist	  sig	  afgørende	  for,	  om	  det	  
lykkes	  at	  omdanne	  et	  område	  fra	  udsat	  Pl	  velfungerende	  og	  
aZrakPvt.	  

!"#$%"&'(#)*&&'("$+*,%'$+"%$-./'(-/.00"#$",$.)%'&012","23$4.(/"$5,0'2"02",$67/%",$%"#8$
5#%,"$0,'9&",",$%"#3$:1,%",'#(",#"$5;$%"#$%"&'(#)*&&'("$+*,%'$05#$%",;.,$+5,'","$)"("28$.($
%"2$",$+'(9(2$52$+1,%","8$6+.,%5#$%"#$<",;.,)",$<=$<5,5)"2",$>8$?$.($@3$
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5.	  URBAN	  KONTEKST	  (sammenhæng	  med	  byen)	  

Urban	  kontekst	  vil	  sige,	  at	  projektet	  /	  byggeriet	  skal	  fungere	  i	  en	  
bymæssig	  sammenhæng	  og	  ikke	  være	  selvPlstrækkelig	  indenfor	  sin	  
matrikelgrænse.	  Det	  handler	  om	  bystruktur,	  om	  vejneZets	  
udformning,	  om	  bebyggelsernes	  strukturer,	  om	  placering	  af	  
funkPoner	  og	  om	  parkeringssystemer.	  

Urban	  kontekst	  er	  udtryk	  for	  en	  Plgang	  Pl	  byudvikling,	  hvor	  ethvert	  
nyt	  byggeri	  overvejes	  udefra	  og	  ind.	  Det	  vil	  sige,	  at	  i	  stedet	  for	  at	  
kigge	  på	  bygningens	  placering	  på	  byggegrunden,	  starter	  man	  med	  at	  
se	  på	  de	  store	  urbane	  træk	  og	  flowmønstre,	  som	  byggeriet	  placerer	  
sig	  i,	  og	  man	  sPller	  spørgsmålet:	  Hvad	  kan	  byggeriet	  give	  Pl	  bydelen?	  
Når	  det	  er	  klart,	  vender	  man	  logikken	  i	  byggeriet	  sådan,	  at	  det	  
kommunikerer	  mest	  muligt	  med	  sin	  omverden,	  og	  eksempelvis	  
understøZer	  bylivet,	  i	  stedet	  for	  at	  lukke	  sig	  om	  sig	  selv.	  

Enhver	  plan	  skal	  vurderes	  ud	  fra	  nogle	  principper	  om	  sammenhæng	  
med	  byen,	  som	  udfoldes	  senere	  her	  i	  håndbogen.	  Det	  har	  vist	  sig,	  at	  
bystrukturen	  er	  afgørende	  for,	  om	  et	  område	  kan	  udvikles	  fra	  udsat	  
Pl	  velfungerende	  og	  aZrakPvt.	  Det	  skyldes	  blandt	  andet,	  at	  
bystrukturen	  er	  afgørende	  for	  at	  ophæve	  den	  karakter,	  som	  mange	  
udsaZe	  områder	  har	  af	  at	  opleves	  som	  isolerede	  øer,	  der	  ikke	  ligner	  
og	  ikke	  væver	  sig	  ind	  i	  den	  omkringliggende	  by.	  

!"#$%&'("#)*#$+%"%,#-"#$&."$
#)$/011#/&02*$.,*%))#2/#$%&$
#-$0*/%-$.,"3*#4$$

53)*6.'#)$7#"$"0,,#"$+"8)18++#"$92$%-$:0"*#"#$-.$%&$*#$-"#$%&'("#)*#$+%"%,#-"#$&."$#)$/011#/&02*$.,*%))#2/#$%&$#-$0*/%-$.,"3*#;$)#,28'$<0"6%)$=.)-#=/-<$.'$<>?"*8$
&."$=".+$.'$+/@=#$.'$&."$/.18%2$8)-#"%=9.)<4$A#-$-"#*B#$%&$+%"%,#-"#)#$0*&.",#/$92$,32'"0++#%)%2@/#)$<C@#$6.28'&.",#"<4$A#$D"#$&("/-#$+%"%,#-"#$&.":#)-#/$*?==#-$%&$
"3*'8:#")#$.'$%&$E%"70/$F.,,0)#$.'$G"%6"%)*$G.28'&."#)8)';$*%$*#$#"$%2,#)-$&%'28'#$=.,+#-#)1#"$
!
$

!"#$%&'("#)*#$+%"%,#-"#$&."$
#)$/011#/&02*$.,*%))#2/#$%&$
#-$0*/%-$.,"3*#4$$
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6.	  VÆRDI	  FOR	  KROP	  OG	  PSYKE	  OG	  FOR	  SOCIAL	  INTERAKTION	  

Den	  lange	  Ptel	  er	  en	  samlebetegnelse	  for	  alt	  det	  ved	  det	  fysiske	  
design,	  som	  påvirker	  vores	  sanser,	  følelser	  og	  adfærd.	  Det	  har	  at	  
gøre	  med,	  at	  vi	  som	  mennesker	  har	  en	  hel	  del	  sansemæssige	  og	  
kogniPve	  reakPoner	  Pl	  fælles,	  fordi	  vi	  som	  art	  er	  udstyret	  med	  en	  
krop	  af	  en	  vis	  størrelse,	  der	  adskiller	  sig	  fra	  myggen	  og	  fra	  blåhvalen,	  
at	  vi	  går	  opretstående	  på	  to	  ben,	  har	  lemmer	  og	  sanser,	  som	  
indoptager	  informaPon	  om	  omgivelserne	  hele	  Pden,	  og	  en	  hjerne	  
udformet	  på	  en	  måde,	  så	  en	  stor	  del	  af	  vores	  kogniPve	  skemaer	  
grundlæggende	  fungerer	  ens.	  Vores	  fysiologiske	  systemer	  fungerer	  
e_er	  nogle	  logikker,	  vi	  har	  Pl	  fælles.	  

DeZe	  kvalitetsparameter	  har	  derfor	  at	  gøre	  med,	  om	  byggeri	  og	  
uderum	  er	  i	  menneskelig	  skala,	  og	  om	  det	  påvirker	  vore	  sanser	  på	  
hensigtsmæssige	  måder,	  der	  inviterer	  os	  Pl	  posiPve	  oplevelser	  af	  
tryghed,	  ejerskab,	  Pllid	  Pl	  andre,	  mv.	  Det	  handler	  bl.a.	  om	  
rummenes	  udformning	  og	  størrelser,	  om	  materialer	  og	  om,	  hvorvidt	  
der	  er	  designet	  med	  omhu	  for	  og	  klar	  adskillelse	  mellem	  private,	  
halvprivate,	  halvoffentlige	  og	  offentlige	  rum.	  Det	  har	  også	  at	  gøre	  
med	  gadernes	  udformning,	  med	  funkPonsprincipper,	  med	  
byrumsdesign	  og	  med	  materialeværdi.	  

Ud	  over	  niveauet,	  der	  handler	  om	  individets	  oplevelse	  af	  kvalitet	  og	  
livskvalitet,	  er	  der	  et	  niveau,	  som	  handler	  om	  det,	  der	  foregår	  
mellem	  mennesker,	  såvel	  tæt	  på	  og	  omkring	  boligen,	  som	  ude	  i	  det	  
offentlige	  rum	  i	  bydelen.	  Er	  rummene	  af	  en	  god	  skala	  og	  kvalitet,	  og	  
er	  funkPonerne	  de	  reZe,	  kan	  de	  invitere	  mennesker	  Pl	  brug	  og	  
ophold,	  og	  kan	  på	  den	  måde	  understøZe	  fremvæksten	  af	  et	  
lokalmiljø,	  dvs	  udvikling	  af	  social	  infrastruktur.	  Er	  de	  ikke,	  holder	  
mennesker	  sig	  væk,	  og	  der	  fremvokser	  ikke	  noget	  lokalmiljø.	  

DeZe	  kvalitetsparameter	  har	  også	  at	  gøre	  med,	  om	  designet	  følger	  
anvisningerne	  fra	  Det	  kriminalprævenPve	  råd	  om	  kriminalprævenPvt	  
og	  tryghedsskabende	  byplanlægning,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i,	  at	  
når	  det	  fysiske	  miljø	  er	  designet	  på	  måder,	  der	  gør,	  at	  mennesker	  
tager	  psykologisk	  ejerskab	  Pl	  områder,	  og	  de	  opholder	  sig	  ude	  og	  har	  
øjne	  på	  udearealerne,	  opleves	  det	  tryggere,	  og	  der	  er	  mindre	  
anledning	  Pl	  at	  begå	  kriminalitet.	  
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7.	  VÆRDI	  AF	  SÆRLIG	  VÆSENTLIGHED	  FOR	  MÅLGRUPPEN/-‐ERNE	  

Hvor	  kvalitetsprincip	  6	  handler	  om	  alt	  det,	  vi	  som	  mennesker	  har	  Pl	  
fælles,	  fordi	  vi	  alle	  er	  biologiske,	  psykologiske	  og	  sociale	  væsener,	  
handler	  kvalitetsprincip	  7	  om	  alt	  det,	  som	  gør	  os	  forskellige.	  Hver	  af	  
os	  består	  af	  noget,	  vi	  deler	  med	  alle	  andre	  mennesker,	  og	  af	  noget,	  
som	  gør	  os	  unikke	  som	  individer	  og	  Plhørende	  en	  (eller	  flere)	  kultur
(er).	  I	  en	  model	  ser	  det	  sådan	  ud:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

DeZe	  kvalitetsparameter	  handler	  også	  om,	  at	  vi	  i	  forskellige	  livsfaser	  
kan	  have	  forskellige	  behov	  for,	  hvordan	  boligen	  skal	  fungere	  og	  hvad	  
vi	  sæZer	  pris	  på	  at	  bo	  i	  nærheden	  af.	  For	  børnefamilier	  er	  trygge,	  
grønne	  udearealer	  og	  nærhed	  Pl	  en	  god	  skole	  helt	  afgørende,	  mens	  
det	  ikke	  betyder	  noget	  for	  den	  singlemand,	  der	  Plbringer	  al	  sin	  friPd	  
i	  klatreklubben	  og	  på	  natklubber.	  For	  ham	  er	  det	  vigPgt,	  at	  der	  er	  let	  
adgang	  Pl	  en	  aZrakPv	  klatreklub	  og	  ikke	  for	  langt	  Pl	  natklubberne.	  

For	  at	  trække	  en	  tråd	  Plbage	  Pl	  kvalitetsparameter	  6	  kan	  man	  sige,	  
at	  det	  for	  alle	  mennesker	  er	  vigPgt,	  at	  byggeri	  og	  uderum	  er	  i	  
menneskelig	  skala,	  som	  passer	  Pl	  kroppens	  størrelse	  og	  sansernes	  
rækkevidde.	  Men	  derudover	  er	  det	  forskelligt,	  hvilke	  sPlarter,	  
boligtyper	  og	  bymiljøer,	  der	  passer	  vores	  behov.	  Der	  er	  altså	  noget,	  
som	  alPd	  bør	  være	  i	  orden	  først	  -‐	  kvalitetsparameter	  6-‐principperne	  
-‐	  og	  så	  kan	  man	  ovenpå	  de	  grundprincipper	  supplere	  med	  særlige	  
principper,	  der	  kobler	  Pl	  hver	  målgruppes	  specifikke	  bolig-‐	  og	  
bymiljø-‐behov.	  Det	  er	  de	  principper,	  som	  kvalitetsparameter	  7	  
handler	  om,	  og	  de	  findes	  udfoldet	  for	  en	  række	  målgrupper	  i	  
analysen	  "Nye	  boligtyper	  og	  bomiljøer	  Pl	  realisPske	  målgrupper".	  

2.	  niveau:	  
forskelle	  i	  målgruppers	  

boligbehov	  og	  bylivsbehov	  

1.	  niveau	  
Det	  vi	  som	  mennesker	  har	  8l	  
fælles	  med	  hinanden,	  fordi	  vi	  
8lhører	  samme	  art,	  og	  har	  
enslignende	  fysiologiske	  og	  

kogni8ve	  systemer	  
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8.	  IDENTITETSMÆSSIG	  OG	  KOMMUNIKATIV	  VÆRDI	  (BRAND-‐VÆRDI)	  

Når	  de	  syv	  kvalitetsparametre	  er	  opfyldt,	  følger	  det	  oZende	  som	  
konsekvens.	  Det	  handler	  om	  den	  mentale	  forståelse	  af	  et	  område,	  dvs	  
den	  værdi,	  som	  kan	  Plskrives	  områdets	  ry.	  

At	  tale	  om	  Åbningstrækket,	  er	  eksempelvis	  at	  forstå	  det	  oZende	  
parameter	  som	  en	  konsekvens	  af	  de	  syv	  første.	  Hvis	  man	  foretager	  en	  
grundig	  kvalitetssikring	  ud	  fra	  de	  første	  syv	  kvalitetsparametre	  af	  det	  
byggeri,	  byrum	  og	  kvarter,	  der	  anlægges	  først,	  bliver	  resultatet,	  at	  
man	  opnår	  et	  stærkt	  åbningstræk,	  som	  giver	  et	  delområde	  en	  posiPv	  
idenPtetsmæssig	  værdi,	  som	  kan	  kommunikeres	  klart	  og	  danne	  en	  ny	  
forståelse	  af,	  nye	  billeder	  på	  og	  opPmisme	  omkring,	  hvad	  og	  hvem	  
området	  bliver	  Pl.	  
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DEL	  II	  
KVALITETSSIKRING	  
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Gellerup	  er	  inde	  i	  en	  fase,	  hvor	  der	  produceres	  mange	  nye	  
planer.	  Der	  afvikles	  konkurrencer	  og	  udvikles	  områdestudier,	  
og	  der	  bankes	  på	  døren	  af	  investorer	  med	  penge	  og	  planer	  i	  
lommen.	  For	  at	  bevare	  overblikket	  og	  sikkerheden	  i,	  at	  der	  
træffes	  rigPge	  valg,	  er	  der	  brug	  for	  en	  kvalitetssikring,	  som	  
sæZes	  i	  system.	  Kvalitetssikringen	  skal	  bruges	  Pl	  at	  gå	  i	  dialog	  
med	  rådgivere	  og	  med	  investorer	  og	  skubbe	  dem	  i	  den	  retning,	  
som	  er	  den	  rigPge	  Pl	  at	  sikre,	  at	  det	  enkelte	  byggeri	  
understøZer	  den	  overordnede	  udvikling	  af	  området	  fra	  udsat	  
Pl	  velfungerende	  og	  aZrakPvt.	  

For	  at	  kunne	  udnyZe	  med	  de	  muligheder,	  der	  viser	  sig	  
løbende,	  er	  det	  afgørende,	  at	  der	  ganske	  hurPgt	  kan	  foretages	  
en	  vurdering	  af,	  om	  den	  enkelte	  plan	  (fx	  konkurrenceprojekt	  
eller	  områdestudie)	  performer,	  som	  den	  skal,	  og	  om	  et	  nyt	  
forslag	  (fx	  fra	  en	  investor)	  spiller	  rigPgt,	  og	  hvis	  det	  ikke	  gør	  -‐	  
hvad	  det	  er	  for	  principper,	  der	  skal	  Plføres,	  for	  at	  det	  kan	  
komme	  Pl	  at	  spille	  rigPgt.	  

Til	  det	  formål	  er	  udviklet	  en	  model	  med	  fem	  trin,	  som	  planen	  
eller	  forslaget	  kan	  køres	  igennem.	  

VURDERING	  	  
AF	  PLANER	  
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Bystrukturen	  skal	  være	  inkluderende	  og	  tage	  afsæt	  i	  byens	  
logik,	  hvis	  området	  skal	  hænge	  sammen	  med	  sin	  større	  
bymæssige	  kontekst.	  Sådan	  er	  det	  ikke	  i	  dag.	  

Gellerup	  blev	  i	  sin	  Pd	  opført	  e_er	  modernisPske	  
byplanlægningsprincipper.	  Nogle	  af	  de	  grundlæggende	  
principper	  er	  adskillelse	  af	  funkPoner,	  vejfri	  boligområder,	  
centrale	  parkeringsarealer,	  og	  boligblokke,	  der	  er	  placeret	  i	  
forhold	  Pl	  landskab,	  lys	  og	  lu_.	  Boligområdet	  er	  bevidst	  tænkt	  
som	  en	  fredelig	  enklave,	  et	  sted	  mennesker	  bor,	  og	  hvor	  byen	  -‐	  
den	  larmende,	  snavsede	  genstand	  -‐	  holdes	  på	  afstand.	  

Desværre	  har	  historien	  vist,	  at	  den	  modernisPske	  bystruktur	  
kan	  forstærke	  en	  lang	  række	  menneskelige	  og	  sociale	  
problemer.	  Blandt	  andet	  er	  den	  fysiske	  isolaPon	  fra	  resten	  af	  
byen	  med	  Pl	  at	  forstærke	  social	  isolaPon.	  Og	  principperne	  om,	  
at	  blokkene	  ligger	  i	  landskab,	  gør	  det	  meste	  uderum	  Pl	  
fællesareal,	  hvilket	  i	  praksis	  desværre	  bliver	  ingenmandsland,	  
fordi	  arealerne	  er	  for	  store,	  og	  fordi	  de	  har	  en	  udflydende	  
karakter,	  der	  gør	  dem	  utrygge	  og	  vanskelige	  at	  opnå	  ejerskab	  
Pl.	  SamPdig	  er	  de	  store	  ens	  boligblokke	  for	  mange	  mennesker	  
fremmedgørende	  og	  idenPtetsløse,	  hvilket	  gør	  dem	  svære	  at	  
opnå	  en	  oplevelse	  af	  hjemlighed	  med.	  

Området	  er	  samlet	  set	  opført	  e_er	  en	  logik,	  der	  ikke	  er	  byens.	  
Skal	  man	  på	  besøg,	  må	  man	  ind	  i	  området	  og	  orientere	  sig	  på	  
kort	  og	  forstå	  områdets	  logik,	  hvis	  man	  skal	  finde	  frem	  Pl	  en	  
bestemt	  desPnaPon.	  Man	  kan	  ikke	  følge	  byens	  logik	  med	  
vejsystemer,	  der	  leder	  frem	  Pl	  døren.	  

Med	  ambiPonen	  om	  at	  Gellerup	  skal	  blive	  Pl	  en	  bydel,	  skal	  
Aarhus'	  bymæssige	  logik	  trænge	  ind	  i	  og	  strukturere	  området.	  
Punkterne	  nedenfor	  er	  kendetegnende	  for	  eksempelvis	  Aarhus	  
midtbys,	  Frederiksbjergs	  og	  Trøjborgs	  bymæssige	  logik,	  som	  
altsammen	  er	  den	  klassiske	  danske	  bys	  logik.	  Det	  er	  derfor	  
den,	  som	  skal	  indføres,	  hvis	  Gellerup	  bystrukturelt	  skal	  hænge	  
sammen	  med	  resten	  af	  byen.	  

	  	  

TJEKLISTE	  FOR	  
KVALITETS-‐

PARAMETER	  5	  	  
/	  URBAN	  

KONTEKST	  
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For	  at	  tjekke,	  om	  en	  plan	  performer	  godt	  på	  parameter	  5	  om	  
urban	  kontekst,	  skal	  det	  vurderes	  om	  punktern	  A	  -‐	  H	  er	  
opfyldt.	  Hvert	  punkt	  scores	  fra	  1-‐5	  ud	  fra	  en	  vurdering	  af,	  hvor	  
godt	  det	  specifikke	  punkt	  er	  løst	  i	  projektet.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Hvis	  den	  plan,	  som	  vurderes,	  er	  på	  et	  skalatrin,	  som	  gør	  
enkelte	  vurderingspunkter	  overflødige,	  udelades	  punktet	  helt,	  
og	  den	  samlede	  score	  kan	  være	  op	  Pl	  fire	  point	  lavere.	  
Den	  samlede	  vurdering	  bør	  score	  32	  point	  eller	  højere.	  32	  
point	  er	  fire	  point	  i	  gennemsnit.	  Hvis	  der	  er	  dele,	  som	  scorer	  
lavere	  end	  fire,	  er	  det	  derfor	  nødvendigt,	  at	  andre	  punkter	  
scorer	  fem.	  
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A.	  GENNEMFØRT	  VEJGRID	  I	  STEDET	  FOR	  ANTENNESTRUKTUR	  

	  

At	  det	  er	  vigPgt	  med	  gennemført	  vejgrid	  har	  bl.a.	  arkiteten	  Alber	  
Pope	  demonstreret	  ved	  at	  sammenligne	  med	  antennestrukturen,	  
hvor	  vejene	  ender	  blindt.	  Områder	  med	  antennestruktur	  bliver	  
isolerede	  lommer	  uden	  mulighed	  for	  fri	  forbindelse	  på	  tværs.	  	  

Vejgriddet	  bringer	  byens	  logik	  ind	  i	  et	  område	  og	  gør	  det	  muligt	  alPd	  
at	  komme	  videre	  frem	  og	  igennem.	  Det	  giver	  overblik	  og	  
overskuelighed	  og	  gør	  området	  let	  at	  finde	  rundt	  i,	  og	  betyder,	  at	  
alle	  huse	  og	  funkPoner	  kommer	  i	  kontakt	  med	  og	  kan	  forbindes	  med	  
byens	  flow.	  	  

Antennen	  og	  griddet	  genererer	  modsaZe	  ordenssystemer.	  Hvor	  
antennestrukturen	  giver	  en	  bystruktur	  af	  ø'er	  og	  isolerede	  lommer,	  
giver	  vejgriddet	  konPnuerlig	  by.	  

	  

Korresponderer	  med	  Tommelfingerregel	  1:	  "Før	  trafikken	  igennem	  i	  
stedet	  for	  udenom	  kvarteret"	  

Vejstruktur	  i	  antenneform	  giver	  døde	  lommer	  i	  byen.	  
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B.	  GADER	  BØR	  DESIGNES	  TIL	  UNDERSTØTNING	  AF	  BYLIV	  OG	  
LOKALMILJØ	  

	  

Jane	  Jacobs	  har	  i	  sin	  bog	  "The	  Death	  and	  Life	  of	  Great	  American	  
CiPes"	  vist,	  hvordan	  gaden	  er	  helt	  afgørende	  for	  det	  sociale	  livs	  
kvalitet.	  Gaden	  er	  ikke	  alene	  en	  transportåre	  eller	  et	  fordelingsrum,	  
men	  er	  samPdig	  et	  handelssted,	  et	  mødested,	  og	  et	  sted,	  hvor	  
komplekse	  netværk	  spindes,	  og	  området	  bliver	  Pl	  et	  lokalmiljø.	  
Derfor	  er	  det	  ikke	  alene	  vigPgt,	  at	  vejneZet	  føres	  igennem	  som	  
gridstruktur,	  men	  også,	  at	  vejene	  designes	  Pl	  menneskeligt	  ophold	  
og	  sociale	  interakPonsmuligheder,	  bl.a.	  med	  funkPonsblanding	  i	  
bygningerne,	  der	  kan	  give	  akPve	  stueetager,	  med	  
kantzonebearbejdning,	  og	  med	  forskønnelse	  af	  gadeforløb.	  Gaden	  er	  
rygrad	  for	  det	  sociale	  liv.	  

Det	  er	  blandt	  andet	  vigPgt,	  at	  der	  er	  opholdsmuligheder	  og	  
begrønning,	  at	  kantzonerne	  bearbejdes,	  og	  at	  skalaen	  nedbrydes,	  så	  
gaden	  bliver	  Pl	  ophold	  såvel	  som	  Pl	  transporslow,	  selvfølgelig	  med	  
en	  vurdering	  af,	  at	  trafik	  er	  vigPgst	  på	  nogle	  veje,	  og	  at	  
opholdsmuligheder	  og	  bløde	  trafikanter	  er	  vigPgst	  på	  andre.	  

	  

Korresponderer	  med	  Tommelfingerregel	  2:	  "Etabler	  gader	  med	  
fortove	  og	  orienter	  bygningerne	  mod	  gaderne	  i	  stedet	  for	  mod	  
landskabet"	  
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C.	  VEJE	  BØR	  GRADUERES	  I	  STØRRELSER	  OG	  TRAFIKREGULERES	  

	  

En	  typisk	  anke	  ved	  indførelse	  af	  vejgrid	  i	  områder,	  der	  i	  dag	  har	  
antennestruktur,	  er	  frygten	  for	  trafiksikkerhed	  og	  støj.	  Det	  viser	  sig	  
dog,	  at	  den	  frygt	  er	  ubegrundet.	  At	  indføre	  vejgrid	  betyder	  ikke,	  at	  
alle	  veje	  skal	  udformes,	  så	  de	  er	  på	  bilernes	  bePngelser.	  Der	  kan	  fint	  
arbejdes	  med	  fartdæmpende	  belægning	  og	  udformning,	  og	  på	  andre	  
måde	  gøre	  nogle	  af	  vejene	  Pl	  de	  bløde	  trafikanters	  domæne	  og	  Pl	  
opholdsstrøg,	  hvor	  biler	  kan	  sive	  igennem.	  

VigPgst	  er,	  at	  der	  arbejdes	  med	  en	  naturlig	  graduering	  i	  
vejstørrelser,	  som	  underbygger	  et	  hierarki,	  sådan	  at	  der	  opstår	  
forskellighed	  i	  vejene,	  og	  nogle	  er	  mere	  Pl	  biler	  end	  andre.	  
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D.	  KORT	  AFSTAND	  FRA	  GADEHJØRNE	  TIL	  GADEHJØRNE	  

	  

Hvor	  langt	  der	  er	  fra	  gadehjørne	  Pl	  gadehjørne	  er	  afgørende	  for,	  om	  
især	  bløde	  trafikanter	  som	  gående	  og	  cyklister,	  let	  kan	  orientere	  sig	  i	  
området,	  og	  om	  det	  er	  muligt	  at	  vælge	  forskellige	  ruter	  gennem	  det	  
samme	  kvarter.	  

Poul	  Bæk	  har	  i	  bogen	  "Arkitektur	  og	  plan	  i	  den	  danske	  velfærdsby"	  
undersøgt	  forskellige	  gridstørrelser	  og	  vist,	  at	  der	  er	  meget	  stor	  
forskel	  på	  griddet.	  I	  Barcelonas	  gamle	  bystruktur	  er	  hver	  karré	  100	  x	  
100	  meter,	  dvs	  der	  er	  100	  meter	  fra	  gadehjørne	  Pl	  gadehjørne.	  I	  
New	  York	  Citys	  ManhaZan	  er	  karréen	  60	  x	  272	  meter.	  Og	  i	  Le	  
Corbusiers	  model	  for	  den	  modernisPske	  by,	  Ville	  Radieuse,	  er	  
griddet	  400	  x	  400	  meter.	  Sidstnævnte	  er	  alt	  for	  stort	  for	  fodgængere	  
og	  cyklister.	  50-‐60	  meter	  fra	  gadehjørne	  Pl	  gadehjørne	  er	  en	  
størrelse,	  som	  både	  er	  gangbar	  og	  cykelbar.	  Op	  Pl	  100	  meter	  er	  det	  
rimeligt,	  men	  er	  afstanden	  længere	  begynder	  at	  blive	  problemaPsk.	  

Jane	  Jacobs	  har	  desuden	  vist,	  hvordan	  et	  tæZere	  grid	  medfører	  en	  
flerdobling	  af	  mulighederne	  for	  at	  bevæge	  sig	  gennem	  byen,	  hvilket	  
giver	  øget	  oplevelseskvalitet,	  og	  en	  fornemmelse	  af,	  at	  der	  er	  
fremkommelighed	  overalt,	  og	  at	  kvarterer	  er	  spændende	  at	  gå	  på	  
opdagelse	  i.	  

	  

Korresponderer	  med	  Tommelfingerregel	  5:	  "Indfør	  en	  menneskelig	  
skala	  både	  i	  det	  enkelte	  byggeri	  og	  i	  bydelens	  løsninger"	  

Og	  med	  den	  foreslåede	  Tommelfingerregel	  12	  (fra	  notatet	  
"Kvalitetstjek	  af	  planer	  og	  dokumenter	  fra	  Gellerupprojektet,	  januar	  
2015):	  "Etabler	  tætvævet	  net	  af	  veje	  gennem	  området,	  gerne	  med	  
forholdsvis	  små	  byggefelter.	  Mange	  veje	  sikrer	  både	  orientering,	  
flow	  og	  muligheder	  for	  sansevaria8on,	  hvilket	  betyder	  øget	  
oplevelseskvalitet."	  
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E.	  BEBYGGELSESSTRUKTURER	  SKAL	  VÆRE	  BYMÆSSIGE,	  DVS	  
RANDBEBYGGELSER,	  OG	  GERNE	  KARRE	  

	  

Med	  et	  gennemført	  vejgrid,	  er	  det	  næste	  vigPge,	  at	  bygningerne	  
underlægger	  sig	  den	  bymæssige	  logik,	  dvs	  vender	  sig	  med	  facader	  og	  
indgangsparPer	  og	  evt.	  offentlige	  funkPoner	  mod	  vejen.	  På	  den	  
måde	  understøZer	  bygningerne	  et	  klart	  byliv	  i	  gaderummet,	  og	  det	  
er	  enkelt	  at	  finde	  den	  adresse,	  man	  skal	  frem	  Pl.	  

Er	  vejene	  i	  grid,	  og	  lægger	  bebyggelserne	  sig	  mod	  vejen,	  opstår	  
karréstrukturen	  automaPsk.	  Karréstruktur	  har	  vist	  sig	  at	  være	  den	  
mest	  resiliente	  bebyggelsesstruktur	  overhovedet,	  i	  et	  studie	  
gennemført	  af	  London	  School	  of	  Economics.	  I	  studiet	  undersøgte	  
man	  forskellige	  bygningstypologier	  i	  kvarterer	  over	  hele	  verden	  over	  
en	  lang	  historisk	  periode.	  Karréstrukturen	  viser	  sig	  modstandsdygPg	  
overfor	  Pdens	  forandringer,	  en	  opPmal	  bymæssig	  
bebyggelsesstruktur,	  den	  kan	  omformes	  fra	  bolig	  Pl	  erhverv	  og	  Pl	  
bolig	  igen,	  uden	  at	  skulle	  uernes	  og	  erstaZes	  af	  helt	  andre	  
bygninger.	  Den	  samme	  resiliens	  har	  andre	  bebyggelsestyper	  ikke	  vist	  
sig	  at	  have.	  

Karrébebyggelse	  har	  desuden	  den	  fordel,	  at	  selve	  bygningsmassen	  
på	  naturlig	  vis	  opdeler	  rummet	  i	  klart	  adskilte	  zoner	  fra	  offentlige	  og	  
halvoventlige	  rumligheder	  på	  ydersiden	  Pl	  private	  og	  halvprivate	  på	  
indersiden.	  Dvs	  som	  bebyggelsesstruktur	  løser	  den	  et	  af	  den	  
modernisPske	  byplans	  helt	  store	  problemer,	  nemlig	  den	  store	  
mænge	  ingenmandsland,	  som	  ingen	  tager	  ejerskab	  Pl.	  

Karréstrukturen	  er	  en	  bygningsstruktur,	  som	  underlægger	  sig	  
bystrukturen,	  hvor	  vejene	  bliver	  den	  lim,	  som	  kan	  få	  selv	  
forskeligsartede	  bygninger	  og	  funkPoner	  Pl	  at	  fungere	  sammen.	  

	  

Korresponderer	  med	  Tommelfingerregel	  2:	  "Etabler	  gader	  med	  
fortove	  og	  orienter	  bygningerne	  mod	  gaderne	  i	  stedet	  for	  mod	  
landskabet"	  

	  	  

Modellen	  viser,	  at	  den	  
bystrukturelle	  forandring	  

handler	  om	  en	  kombina8on	  af	  
vejnet	  og	  bebyggelsesstruktur.	  

Det	  mørkeblå	  felt	  er	  den	  
op8male	  bystruktur,	  mens	  det	  
mørkerøde	  udgør	  det	  mindst	  

velfungerende,	  dvs	  sådan	  som	  
bystrukturen	  er	  i	  dag.	  
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F.	  BYDELEN	  SKAL	  RUMME	  EN	  VIS	  KOMPAKTHED,	  HVIS	  DEN	  SKAL	  
FUNGERE	  I	  SIN	  URBANE	  KONTEKST	  

	  

Er	  tætheden	  i	  en	  bydel	  lav,	  opstår	  let	  en	  fornemmelse	  af	  adskilthed	  
og	  mangel	  på	  sammenhæng.	  Lav	  tæthed	  er	  under	  omtrent	  80-‐100%	  
i	  bebyggelsesprocent,	  mens	  en	  høj	  bymæssige	  tæthed	  er	  150-‐250%.	  
For	  de	  mest	  urbane	  dele	  af	  det	  omdannede	  Gellerup	  er	  en	  god	  
tæthed	  150-‐200%,	  for	  de	  lidt	  mindre	  tæZe	  100-‐150%.	  

Tæthed	  alene	  er	  dog	  ikke	  nok.	  For	  en	  bydel,	  der	  skal	  hænge	  sammen	  
med	  det	  omkringliggende,	  er	  det	  en	  god	  ide	  at	  arbejde	  med	  den	  
kompakte	  by	  som	  parameter.	  

Den	  kompakte	  by	  er	  et	  udtryk	  fra	  engelsk	  byplanlægning.	  Hvor	  vi	  i	  
Danmark	  som	  regel	  taler	  om	  tæthed,	  taler	  englænderne	  om	  
kompakthed,	  og	  inkluderer	  i	  det	  begreb	  flere	  elementer,	  end	  vi	  har	  i	  
tætheden.	  Med	  kompakthed	  henviser	  de	  Pl	  en	  kombinaPon	  af	  
bebyggelsestæthed,	  funkPonstæthed	  og	  et	  tæsorgrenet,	  opkoblet	  
trafiksystem.	  	  

Professor	  Jens	  Kvorning	  har	  for	  Naturstyrelsen	  lavet	  et	  
tæthedsstudie,	  hvor	  han	  analyserer	  en	  række	  danske	  bykvarterer	  og	  
konstaterer,	  at	  det	  ikke	  er	  nok,	  når	  vi	  taler	  om	  tæthed,	  at	  referere	  Pl	  
bebyggelsesprocent.	  Oveni	  det	  skal	  vi	  dels	  lægge	  befolkningstæthed	  
(som	  kan	  afvise	  kra_igt	  fra	  bebyggelsestæthed)	  og	  endelig	  
oplevelsestæthed.	  Er	  et	  byområde	  tæt	  bebygget	  og	  tæt	  befolket,	  
giver	  det	  ikke	  automaPsk	  skønne,	  akPve,	  urbane	  kvarterer.	  Det	  er	  
vigPgt,	  at	  oplevelsestætheden	  også	  er	  høj,	  dvs	  at	  det	  fysiske	  miljø	  er	  
varieret,	  og	  området	  er	  programmeret	  for	  forskellige	  funkPoner,	  der	  
føder	  forskelilg	  adfærd.	  

	  

Korresponderer	  med	  Tommelfingerregel	  4:	  "Mul8typologi:	  Byg	  mere	  
og	  byg	  mange	  typer".	  	  

Og	  med	  Tommelfingerregel	  5:	  "Indfør	  en	  menneskelig	  skala	  både	  i	  
det	  enkelte	  byggeri	  og	  i	  bydelens	  løsninger"	  

24	  



G.	  FUNKTIONSBLANDING	  

	  

Det	  er	  en	  udfordring	  for	  det	  nuværende	  Gellerup,	  at	  området	  er	  
opført	  ud	  fra	  byplanprincipper	  om	  funkPonsseparaPon.	  Det	  betyder,	  
at	  de	  enkelte	  dele	  af	  området	  fremstår	  oplevelsesfaxge,	  og	  at	  der	  
ikke	  opstår	  et	  mangfoldigt	  byliv.	  Det	  forstærker	  desuden	  oplevelsen	  
af,	  at	  Gellerup	  er	  en	  ø	  med	  sin	  egen	  logik,	  adskilt	  fra	  resten	  af	  
Aarhus.	  

Når	  det	  er	  vigPgt	  at	  fastholde	  funkPonsblanding	  på	  såvel	  
kvartersniveau,	  karréniveau	  og	  bygningsniveau	  som	  princip	  i	  
planerne	  for	  omdannelse,	  er	  det	  fordi	  funkPonsblanding	  er	  med	  Pl	  
at	  indføre	  byens	  logik	  i	  området	  og	  dermed	  skabe	  en	  struktur,	  der	  
får	  området	  Pl	  at	  vokse	  sammen	  med	  det	  omkringliggende.	  

	  

Korresponderer	  med	  Tommelfingerregel	  3:	  "Mul8funk8onalitet:	  
Bland	  flere	  funk8oner	  i	  den	  enkelte	  bygning"	  
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H.	  PARKERING	  BØR	  IKKE	  SKE	  I	  STORE	  SAMLEDE	  AREALER	  PÅ	  
OVERFLADEN	  OG	  BØR	  IKKE	  ADSKILLE	  BYGNINGER	  FRA	  VEJNET	  MED	  
DØDE	  ZONER	  

	  

De	  fleste	  indbrud	  i	  Danmark	  foregår	  på	  store	  parkeringspladser.	  
Parkeringspladser	  står	  ubevogtet	  hen	  store	  dele	  af	  døgnet	  og	  gør	  det	  
let	  for	  indbrudstyve	  at	  begå	  deres	  kriminalitet	  ubevogtet.	  	  

SamPdig	  er	  store	  parkeringsarealer	  kedelige,	  døde	  zoner	  set	  fra	  en	  
bylivsmæssig	  betragtning.	  Som	  regel	  udgør	  de	  asfaltarealer,	  som	  
hverken	  er	  aZrakPve	  eller	  Plfører	  byen	  oplevelsesmæssige	  
kvaliteter.	  

For	  et	  område	  som	  Gellerup,	  der	  har	  brug	  for	  at	  blive	  opPmalt	  
kriminalprævenPvt,	  opPmalt	  trygt	  og	  opPmalt	  aZrakPvt	  som	  bo-‐	  og	  
bylivsområde	  for	  de	  relevante	  målgrupper,	  er	  det	  derfor	  vigPgt	  at	  
arbejde	  med	  parkering	  i	  p-‐huse,	  under	  terræn	  samt	  en	  vis	  andel	  af	  
parkering	  i	  boliggader.	  

Studier	  viser,	  at	  det	  for	  mange	  er	  både	  trygt	  og	  aZrakPvt	  at	  have	  
bilen	  parkeret	  i	  synsafstand	  fra	  boligen.	  Det	  er	  dog	  vigPgt,	  at	  
parkering	  i	  boliggader	  foregår	  på	  måder,	  der	  samPdig	  øger	  
oplevelsesværdien,	  sådan	  at	  vejene	  ikke	  bliver	  at	  opfaZe	  som	  
bilernes	  domæne	  alene.	  

	  

Korresponderer	  med	  Tommelfingerregel	  7:	  "Afskaf	  ingenmandsland"	  
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De	  fysiske	  forandringer	  skal	  medvirke	  Pl	  at	  gøre	  området	  rart,	  
skønt	  og	  overskueligt,	  og	  bør	  derfor	  på	  alle	  måder	  være	  
præget	  af	  design,	  som	  man	  ved	  gør	  en	  posiPv	  forskel	  for	  den	  
enkelte,	  for	  naboskab	  og	  fællesskaber,	  og	  for	  gnidningsfri	  
social	  omgang	  i	  bylivet.	  	  

Kvalitetsparameter	  6	  handler	  om	  at	  få	  kvalitetssikret	  i	  forhold	  
Pl	  al	  den	  gængse	  viden	  om	  betydningen	  af	  rum,	  materialer	  og	  
design	  for	  den	  enkelte	  såvel	  som	  for	  det	  sociale	  livs	  mange	  
former.	  De	  fysiske	  indsatser	  skal	  udnyZe,	  at	  der	  findes	  
velunderbyggede	  designprincipper	  for	  kriminalprævenPvt	  og	  
tryghedsskabende	  bymiljø	  og	  skal	  udnyZe	  alt	  vi	  ved	  om,	  
hvordan	  de	  fysiske	  omgivelser	  kan	  påvirke	  os	  posiPvt	  -‐	  og	  
negaPvt.	  

I	  dag	  fremstår	  Gellerup	  ensartet	  og	  i	  storskala,	  der	  virker	  
fremmedgørende,	  fremmer	  utryghed	  og	  gør	  det	  vanskeligt	  for	  
den	  enkelte	  at	  tage	  ejerskab	  og	  opnå	  Plknytning.	  Den	  slags	  
uheldige	  psykologiske,	  kropslige	  og	  følelsesmæssige	  reakPoner	  
er	  afgørende	  for,	  at	  mange	  mennesker	  fraflyZer	  Gellerup	  og	  
ikke	  falder	  Pl.	  Det	  er	  ganske	  enkelt	  et	  område,	  som	  med	  sin	  
fysiske	  udformning	  gør	  det	  vanskeligt	  for	  mennesker	  at	  falde	  
Pl.	  

Der	  går	  direkte	  linier	  mellem,	  om	  et	  område	  fungerer	  for	  den	  
enkelte	  og	  om	  den	  fungerer	  for	  naboskab	  og	  social	  interakPon.	  
Sammenhængen	  er	  sådan,	  at	  hvis	  den	  enkelte	  føler	  sig	  tryg,	  
velsPmuleret,	  Pllidsfuld,	  har	  stærkt	  ejerskab	  og	  idenPficerer	  sig	  
dybt	  med	  sit	  bosted,	  opstår	  der	  leZere	  interakPon	  med	  andre.	  
Er	  man	  utryg	  og	  mistroisk	  og	  føler	  sig	  ikke	  knyZet,	  kan	  andre	  
opleves	  som	  en	  trussel	  og	  man	  holder	  sig	  på	  afstand.	  Det	  
klassiske	  eksempel	  på,	  hvordan	  trygt	  og	  Pllidsfuldt	  design	  
virker	  for	  social	  interakPon	  er	  snakken	  henover	  hækken,	  der	  
enten	  kan	  være	  mellem	  to	  i	  hver	  sin	  have,	  eller	  mellem	  en	  i	  sin	  
private	  have	  og	  en	  person	  på	  et	  offentligt	  fortov.	  I	  begge	  
Plfælde	  er	  designet	  så	  tydeligt,	  at	  begge	  parter	  føler	  sig	  meget	  

TJEKLISTE	  FOR	  
KVALITETS-‐

PARAMETER	  6	  	  
/	  VÆRDI	  FOR	  

KROP	  OG	  PSYKE	  
OG	  FOR	  SOCIAL	  
INTERAKTION	  
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trygge.	  De	  ved,	  hvor	  de	  hører	  Pl,	  og	  klarheden	  giver	  en	  
tryghed,	  som	  muliggør	  snakken.	  Hvis	  der	  kun	  er	  ensartet	  grøn	  
plæne,	  som	  alle	  deler,	  kan	  det	  være	  vanskeligt	  at	  begynde	  en	  
snak,	  for	  man	  føler	  sig	  ikke	  på	  et	  territorium,	  der	  er	  ens	  eget.	  

I	  den	  engelsksprogede	  liZeratur	  tales	  om	  "defensible	  spaces",	  
rumligheder,	  der	  kan	  forsvares.	  Begrebet	  kan	  forklare,	  hvorfor	  
snakkene	  opstår	  henover	  hækken	  og	  ikke	  på	  den	  åbne	  plæne..	  

Hækken	  markerer	  et	  klart	  territorium,	  som	  den	  enkelte	  har	  
ejerskab	  Pl	  og	  kan	  forsvare	  som	  sit.	  På	  den	  åbne	  plæne	  har	  
ingen	  et	  "defensible	  space",	  og	  man	  kan	  som	  menneske	  føle	  
sig	  udsat.	  

	  

For	  at	  tjekke,	  om	  en	  plan	  performer	  godt	  på	  parameter	  6	  om	  
værdi	  for	  krop	  og	  psyke	  -‐	  og	  for	  social	  interakPon,	  skal	  det	  
vurderes	  om	  punktern	  A	  -‐	  i	  er	  opfyldt.	  Hvert	  punkt	  scores	  fra	  
1-‐5	  ud	  fra	  en	  vurdering	  af,	  hvor	  godt	  det	  specifikke	  punkt	  er	  
løst	  i	  projektet,	  bortset	  fra	  punkt	  A,	  hvor	  pointene	  afviger.	  
Forklaringen	  findes	  i	  beskrivelsen	  af	  punkt	  A.	  

	  

	  

	  

	  

Hvis	  den	  plan,	  som	  vurderes,	  er	  på	  et	  skalatrin,	  som	  gør	  
enkelte	  vurderingspunkter	  overflødige,	  udelades	  punktet	  helt,	  
og	  den	  samlede	  score	  kan	  være	  op	  Pl	  fire	  point	  lavere.	  
Den	  samlede	  vurdering	  bør	  score	  40	  point	  eller	  højere.	  40	  
point	  er	  fire	  point	  i	  gennemsnit.	  Hvis	  der	  er	  dele,	  som	  scorer	  
lavere	  end	  fire,	  er	  det	  derfor	  nødvendigt,	  at	  andre	  punkter	  
scorer	  fem.	  
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A.	  TJEK	  FOR	  OM	  MENNESKETS	  BASALE	  BO-‐BEHOV	  ER	  OPFYLDT	  

	  

Psykolog	  Ingrid	  Gehl	  har	  udarbejdet	  en	  liste	  med	  oZe	  basale	  bo-‐
behov,	  som	  mennesker	  skal	  have	  opfyldt	  for	  at	  have	  de	  opPmale	  
rammer	  i	  bomiljøet.	  Også	  økonom	  Manfred	  Max-‐Neef	  har	  
udarbejdet	  en	  liste	  over	  basale	  behov	  og	  overført	  dem	  på	  
rumligheder,	  han	  har	  endda	  gjort	  det	  på	  tværs	  af	  kulturer	  og	  fanger	  
derfor	  forskelle	  mellem	  kulturelt	  bestemte	  behov	  og	  behov,	  der	  
handler	  om	  de	  biologiske	  og	  psykologiske	  systemer,	  vi	  som	  
mennesker	  har	  Pl	  fælles.	  

Begge	  lister	  er	  optaget	  af,	  at	  vi	  som	  mennesker	  alle	  har	  en	  række	  
forskellige	  behov,	  både	  for	  at	  være	  alene	  og	  at	  være	  sammen	  med	  
andre,	  for	  samvær	  af	  formel	  såvel	  som	  uformel	  karakter,	  behov	  for	  
inPmt	  samvær	  med	  en	  anden,	  for	  samvær	  i	  små	  grupper	  og	  større	  
grupper.	  	  

En	  amerikansk	  arkitekt,	  vi	  i	  forbindelse	  med	  udarbejdningen	  af	  
Arkitektur	  der	  forandrer	  inviterede	  Pl	  Danmark,	  var	  med	  Pl	  at	  lave	  en	  
analyse	  af	  et	  udsat	  boligområde	  i	  Vejle	  og	  brugte	  udtrykket	  "There	  is	  
no	  space	  to	  kiss"	  Pl	  at	  beskrive,	  at	  bebyggelsen	  var	  udfordret	  af,	  at	  
der	  manglede	  	  inPme	  steder	  Pl	  samvær.	  InPme	  steder	  Pl	  samvær	  er	  
på	  Max-‐Neefs	  liste	  over	  basale	  behov.	  

De	  to	  lister	  udgør	  solide	  tjeklister,	  der	  dækker	  mange	  aspekter	  af	  
det,	  som	  er	  afgørende	  i	  kvalitetsparameter	  6.	  De	  er	  på	  den	  måde	  en	  
slags	  "over-‐lister"	  og	  det	  samlede	  pointskema	  er	  derfor	  udformet	  på	  
en	  måde,	  hvor	  der	  opnås	  mange	  point	  for	  at	  Plgodese	  alle	  de	  basale	  
behov,	  og	  meget	  få	  point,	  hvis	  de	  ikke	  Plgodeses.	  

Pointskemaet	  er	  udformet	  sådan,	  at	  der	  gives	  op	  Pl	  fem	  point	  for	  
fuld	  opfyldelse	  af	  alle	  behov	  på	  Max-‐Neefs	  liste	  og	  yderligere	  fem	  
point	  for	  opfyldelse	  af	  alle	  behov	  på	  Gehls	  liste.	  Dvs	  der	  kan	  opnås	  
ialt	  10	  point,	  hvis	  projektet	  er	  opPmalt	  i_	  at	  opfylde	  alle	  behov,	  og	  
kun	  to	  hvis	  det	  er	  helt	  uPlfredssPllende	  i_	  at	  opfylde	  de	  basale,	  
menneskelige	  behov.	  
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Manfred	  Max-‐Neefs	  	  
liste	  over	  steder	  	  

vi	  alle	  har	  brug	  for	  
	  

  sociale	  bomiljøer	  
  private	  steder	  

  inPme	  steder	  Pl	  samvær	  
  skoler,	  universiteter,	  familier,	  lokalsamfund	  

  foreninger,	  fester,	  nabolag	  
  steder	  at	  være	  alene	  

  tag	  over	  hovedet	  
  landskab	  

  hverdagssteder	  
  værksteder	  

  steder	  vi	  hører	  Pl	  
  steder	  Pl	  at	  skabe	  

  steder	  Pl	  at	  udtrykke	  os	  

Ingrid	  Gehls	  liste	  over	  oZe	  basale	  bo-‐behov	  
	  
  Behov	  for	  kontakt	  -‐	  at	  se	  på,	  høre	  på,	  tale	  med	  andre,	  gøre	  noget	  sammen	  med	  andre	  
  Behov	  for	  isolaPon	  -‐	  at	  afsondre	  sig	  fra	  andre	  og	  fra	  ydre	  påvirkninger	  
  Behov	  for	  oplevelse	  -‐	  at	  se,	  høre,	  erfare,	  erkende	  
  Behov	  for	  udfoldelse	  -‐	  at	  være	  akPv,	  at	  skabe,	  at	  udreZe	  noget	  
  Behov	  for	  leg	  	  
  Behov	  for	  strukturering	  -‐	  at	  kunne	  orientere	  sig,	  at	  kunne	  placere	  Png	  i	  sin	  omverden	  i	  

forhold	  Pl	  sig	  selv	  
  Behov	  for	  idenPfikaPon	  -‐	  at	  gøre	  sig	  selv	  Pl	  ét	  med	  noget	  af	  sin	  omverden,	  at	  lægge	  sig	  

selv	  ud	  i	  denne	  
  Behov	  for	  æstePk	  -‐	  at	  modtage	  påvirkninger,	  der	  af	  opleveren	  defineres	  som	  smukke	  
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B.	  ZONER	  OG	  SØRG	  FOR	  BÅDE	  PRIVAT,	  HALVPRIVAT,	  
HALVOFFENTLIGT	  OG	  OFFENTLIGT	  UDERUM	  

	  

En	  af	  Gellerups	  store	  udfordringer	  er	  uderummets	  karakter	  som	  
udflydende,	  idenPtetsløst	  og	  uden	  klart	  ejerskab.	  Hvis	  er	  
uderummene?	  Er	  det	  haver	  eller	  parkrum?	  

Uklarheden	  gør	  det	  vanskeligt	  at	  vide,	  om	  andre	  egentlig	  hører	  Pl.	  
Konsekvensen	  bliver,	  at	  ingen	  rigPgt	  føler	  ejerskab	  Pl	  uderummene,	  
og	  at	  der	  let	  opstår	  utryghed.	  Nogle	  af	  de	  mest	  utrygge	  steder	  i	  
mange	  udsaZe	  boligområder	  er	  på	  de	  åbne,	  grønne	  plæner,	  fordi	  
det	  er	  steder,	  hvor	  beboerne	  føler	  sig	  overvåget	  og	  udsaZe,	  og	  ikke	  
bryder	  sig	  om,	  at	  andre	  hænger	  ud.	  

Løsningen	  er	  at	  sørge	  for,	  at	  al	  uderum	  er	  klart	  i	  sit	  design	  og	  udtryk,	  
så	  det	  kan	  aflæses	  af	  stedet	  selv,	  om	  det	  er	  nogens,	  og	  hvad	  det	  i	  
givet	  fald	  er	  Pl.	  Der	  skal	  være	  en	  klarhed	  over	  private,	  halvprivate,	  
halvoffentlige	  udearealer.	  Klarheden	  kan	  opstå	  gennem	  tydelig	  
zonering	  eller	  via	  programmering,	  eller	  ved	  en	  kombinaPon.	  

O_e	  er	  det	  nok	  med	  belægningsski_	  for	  at	  markere	  en	  forskel	  i	  
zoner,	  og	  desuden	  kan	  beplantning	  og	  små	  markører	  tydeligt	  
afmærke	  territorier,	  uden	  det	  bliver	  hegn	  og	  barrierer	  i	  området.	  
FakPsk	  er	  sammenhængene	  sådan,	  at	  jo	  tydeligere	  designet	  er	  i_	  
zonering,	  hvem	  der	  hører	  Pl	  hvor,	  jo	  mindre	  er	  der	  behov	  for	  
eksempelvis	  hegn.	  Hegn	  bliver	  et	  behov,	  når	  uderummene	  er	  
utydelige.	  

VigPgt	  i	  zoneringen	  er	  også	  de	  bløde	  kantzoner.	  Det	  gælder	  både	  
bygningernes	  front	  mod	  gaderne,	  og	  bygningernes	  bagsider	  mod	  
gårdrummene,	  der	  skal	  være	  bearbejdet,	  så	  de	  inviterer	  Pl	  ophold	  
og	  ejerskab.	  

	  

Korresponderer	  med	  tommelfingerregel	  7	  "Afskaf	  ingenmandsland"	  

Og	  med	  de	  to	  nye	  tommelfingerregler,	  10	  og	  11:	  "Etabler	  halvprivate	  
zoner	  omkring	  opgange	  og	  indgangspar8er,	  og	  gennem	  naturlige	  
afgrænsninger	  med	  byggeri,	  eksempelvis	  med	  karréstruktur,	  hvor	  
gårdrummet	  kun	  er	  for	  beboerne"	  og	  "Etabler	  kantzoner,	  som	  er	  
a[rak8ve	  og	  inviterende	  ved	  såvel	  boliger	  som	  andre	  funk8oner."	  
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C.	  MENNESKELIG	  SKALA	  I	  BYGNINGER	  

	  

Jan	  Gehl	  har	  brugt	  45	  år	  på	  at	  tælle	  mennesker	  og	  gøre	  sig	  
iagZagelser	  og	  registreringer	  over,	  hvordan	  der	  er,	  hvor	  mennesker	  
bryder	  sig	  om	  at	  være.	  VigPgste	  grundlæggende	  princip	  handler	  om	  
menneskelig	  skala.	  Bygningerne	  skal	  have	  detaljer,	  fremspring	  og	  
bearbejdning,	  som	  gør,	  at	  de	  ikke	  fremstår	  som	  lige,	  glaZe	  flader	  i	  
kæmpestor	  skala	  for	  os.	  Især	  er	  det	  vigPgt,	  at	  stueetagen	  på	  
bygninger	  bliver	  et	  rigt	  oplevelsesforløb,	  når	  man	  bevæger	  sig	  langs	  
facaderne.	  Bygningerne	  skal	  være	  forskellige,	  fordi	  det	  også	  er	  med	  
Pl	  at	  skabe	  menneskelig	  skala.	  

Menneskelig	  skala	  kan	  vurderes	  ved	  eksempelvis	  at	  kigge	  på,	  om	  
bygningerne	  varieres	  i	  udtryk	  fra	  stueetagen	  Pl	  de	  øvre	  etager,	  ved	  
at	  kigge	  på,	  hvor	  lange	  facadeforløbene	  er	  mellem	  døråbninger	  og	  
mellem	  facadeski_,	  ved	  at	  kigge	  på	  detaljering,	  om	  der	  er	  sørget	  for	  
plads	  Pl	  mennesker,	  med	  kroge	  og	  indhak	  og	  kantzoner,	  eller	  det	  
hele	  alene	  er	  ordnet	  e_er	  funkPonelle	  betragtninger.	  

	  

Korresponderer	  med	  tommelfingerregel	  5	  "Indfør	  en	  menneskelig	  
skala	  i	  både	  det	  enkelte	  byggeri	  og	  i	  bydelens	  løsninger"	  
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D.	  MENNESKELIG	  SKALA	  I	  BYRUM	  OG	  UDERUM	  

	  

I	  de	  offentlige	  rum	  skal	  der	  være	  noget	  af	  stå	  op	  af,	  læne	  sig	  op	  af,	  
sidde	  på,	  etc.,	  så	  kroppen	  kan	  finde	  plads	  og	  føle	  sig	  Pl	  reZe.	  Det	  
store	  rum	  skal	  brydes	  ned	  i	  mindre	  rumligheder,	  så	  man	  kan	  være	  i	  
uderummet	  uden	  at	  "fylde	  det	  hele"	  eller	  føle	  sig	  udsat	  for	  alles	  
blikke.	  

	  

Korresponderer	  med	  tommelfingerregel	  5	  "Indfør	  en	  menneskelig	  
skala	  i	  både	  det	  enkelte	  byggeri	  og	  i	  bydelens	  løsninger"	  
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E.	  MENNESKELIG	  SKALA	  I	  BEVÆGELSESSTRUKTURER	  

	  

Fodgængere	  bevæger	  sig	  med	  ca.	  5	  km/t,	  cyklister	  med	  15-‐20	  km/t.	  
Bevæger	  man	  sig	  gennem	  området	  Pl	  fods	  eller	  på	  cykel,	  skal	  det	  
føles	  rart	  og	  oplevelsesrigt	  i	  de	  tempi.	  Eksempelvis	  er	  det	  rarere	  at	  
bevæge	  sig	  af	  veje,	  som	  drejer	  og	  bugter	  let,	  end	  af	  helt	  snorlige	  
veje,	  fordi	  perspekPvet	  hele	  Pden	  ændrer	  sig,	  og	  
forsvindingspunktet	  bliver	  nyt.	  Oplevelseskvaliteten	  er	  langt	  højere,	  
hvis	  bevægelsesrummene	  tænkes	  Pl	  bløde	  trafikanter.	  

	  

Korresponderer	  med	  tommelfingerregel	  5	  "Indfør	  en	  menneskelig	  
skala	  i	  både	  det	  enkelte	  byggeri	  og	  i	  bydelens	  løsninger"	  

Og	  med	  de	  to	  nye	  tommelfingerregler,	  12	  og	  13:	  Etabler	  tætvævet	  
net	  af	  veje	  gennem	  området,	  gerne	  med	  forholdsvis	  små	  
byggefelter"	  og	  "Nedbryd	  skalaen	  i	  byggefelterne,	  så	  der	  aldrig	  er	  
langt	  8l	  næste	  hjørne."	  
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F.	  MATERIALER	  DER	  FØLES	  GODT	  

	  

En	  udfordring	  med	  Gellerup	  som	  byggeri	  er,	  at	  de	  fleste	  overflader	  
er	  glas	  og	  metal,	  materialer,	  som	  er	  kolde	  og	  afvisende	  for	  kroppen.	  
Den	  slags	  materialer	  er	  med	  Pl	  at	  gøre	  bebyggelsen	  svær	  at	  opnå	  
Plknytning	  Pl,	  fordi	  husene	  ganske	  enkelt	  ikke	  føles	  rare	  at	  være	  tæt	  
på.	  

Bygninger	  af	  træ	  og	  tegl	  er	  de	  mest	  inviterende	  for	  kroppen.	  Både	  
træ	  og	  tegl	  er	  varme	  materialer	  med	  takPle	  kvaliteter,	  som	  gør,	  at	  
mange	  får	  lyst	  Pl	  at	  røre	  ved	  dem,	  og	  at	  kroppen	  naturligt	  føler	  det	  
rart	  at	  være	  i	  nærheden	  af.	  

Alle	  huse	  kan	  ikke	  opføres	  i	  tegl	  og	  træ,	  men	  hvis	  der	  benyZes	  store	  
flader	  med	  kolde	  og	  hårde	  materialer,	  er	  det	  vigPgt,	  de	  suppleres	  
med	  varme,	  takPle	  materialer.	  Beton	  kan	  eksempelvis	  "blødgøres"	  
og	  forskønnes	  med	  træ.	  	  

SamPdig	  er	  der	  stor	  forskel	  på	  tegl.	  Mens	  de	  bedste	  tegl	  har	  masser	  
af	  spil	  og	  liv	  i	  sig,	  lider	  de	  billigste	  teglsten	  under	  en	  flad	  og	  kedelig	  
udstråling.	  	  

I	  byggeri	  er	  det	  alPd	  en	  diskussion,	  om	  der	  er	  penge	  Pl	  de	  dyre	  
materialer,	  som	  ikke	  alene	  er	  smukke	  ved	  opførelsen	  og	  giver	  
byggeriet	  en	  stærk,	  takPl	  kvalitet,	  men	  som	  over	  Pd	  paPnerer	  smukt	  
og	  gør	  bygningen	  endnu	  smukkere.	  O_e	  spares	  der	  på	  materialerne	  
undervejs	  i	  processen.	  Men	  det	  er	  vigPgt	  at	  slå	  et	  slag	  for	  at	  
fastholde	  kvalitetsmaterialer,	  fordi	  det	  ombyggede	  Gellerup	  skal	  
blive	  et	  område,	  som	  sender	  signaler	  om,	  at	  det	  er	  et	  værdifuldt	  
sted,	  og	  fordi	  bygninger	  opført	  i	  de	  bedste	  materialer	  understøZer	  
ambiPonen	  om	  at	  få	  mennesker	  af	  nye	  målgrupper	  Pl	  at	  rykke	  Pl	  
området.	  God	  arkitektur	  opført	  i	  rigPgt	  gode	  materialer	  finder	  sine	  
kunder.	  

	  

Korresponderer	  med	  tommelfingerregel	  6	  "Byg	  i	  mange	  materialer,	  
men	  brug	  kvalitetsmaterialer,	  der	  pa8nerer	  smukt"	  
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G.	  OPLEVELSESTÆTHED	  

	  

Et	  byggeri	  og	  et	  kvarter	  skal	  have	  en	  vis	  oplevelsestæthed	  for	  at	  
føles	  spændende	  og	  interessant	  at	  færdes	  i.	  Hvis	  det	  fysiske	  miljø	  
forandrer	  sig,	  når	  man	  bevæger	  sig	  rundt	  i	  et	  område,	  fordi	  der	  hele	  
Pden	  sker	  noget	  nyt,	  bliver	  sanserne	  sPmuleret.	  Hvis	  der	  er	  stor	  
ensartethed,	  sløves	  sanserne,	  og	  kvarteret	  opleves	  kedeligt.	  

Mangfoldighed	  i	  byggeri	  er	  derfor	  ikke	  kun	  afgørende	  for	  idenPtet	  
og	  Plknytning	  men	  også	  for	  et	  første	  sanseniveau,	  der	  handler	  om,	  
hvordan	  kvarteret	  opleves,	  når	  man	  besøger	  det	  eller	  går	  tur	  i	  det.	  
SPmuleres	  sanserne	  på	  en	  behagelig	  måde,	  har	  det	  en	  afgørende	  
betydning	  for,	  om	  man	  kan	  se	  sig	  selv	  som	  fremPdig	  beboer	  i	  
området,	  og	  om	  man	  føler	  sig	  godt	  Plpas,	  når	  man	  færdes	  i	  området.	  
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H.	  ANKERPUNKTER,	  DER	  SKABER	  HIERARKI	  OG	  OVERBLIK	  

	  

I	  dag	  er	  Gellerup	  udfordret	  af,	  at	  bygningerne	  ligner	  hinanden	  og	  
udearealerne	  ligner	  hinanden.	  I	  de	  nye	  kvartersdannelser	  er	  det	  
vigPgt	  at	  skabe	  markører,	  som	  har	  så	  tydelig	  en	  idenPtet,	  at	  de	  viser	  
vej	  og	  bliver	  ankerpunkter.	  Det	  kan	  både	  være	  i	  form	  af	  bygninger	  og	  
byrum,	  der	  har	  et	  stærkere	  udtryk	  og	  markerer	  sig	  som	  et	  vigPgt	  
element	  i	  kvarteret.	  Den	  slags	  ankerpunkter	  skaber	  tryghed,	  overbik	  
og	  overskuelighed	  for	  den	  enkelte,	  så	  man	  ikke	  farer	  vild,	  og	  så	  man	  
har	  noget	  Pl	  at	  vise	  vej.	  

Yi-‐Fu	  Tuan	  har	  skrevet	  om,	  hvordan	  et	  nyt	  område	  bliver	  Pl	  et	  
velkendt	  sted	  for	  mennesker,	  at	  det	  i	  starten	  bare	  er	  utydeligt	  for	  en,	  
men	  at	  man	  begynder	  at	  Plegne	  sig	  det	  ved	  at	  genkende	  bygninger	  
og	  byrum	  med	  en	  særlig	  karakter,	  og	  at	  man	  derfra	  begynder	  at	  
udvikle	  et	  geografisk	  atlas	  indeni	  af	  kvarteret.	  Der	  er	  altså	  nogle	  helt	  
dybe	  grunde	  Pl,	  hvordan	  ankerpunkter	  i	  kvarterer	  er	  med	  Pl	  at	  
hjælpe	  mennesker	  Pl	  at	  "sæZe	  sted"	  og	  gøre	  et	  kvarter	  Pl	  et	  sted,	  de	  
hører	  hjemme.	  

	  

Korresponderer	  med	  tommelfingerregel	  9	  "Skab	  iden8tet	  gennem	  
stærk	  arkitektur"	  
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I.	  SØRG	  FOR	  FORSKELLIGHED	  I	  BYGNINGERNES	  UDTRYK	  

	  

Mennesker	  er	  forskellige	  og	  bliver	  Pltrukket	  af	  forskellige	  typer	  af	  
design.	  I	  dag	  er	  det	  at	  bo	  også	  noget,	  som	  udtrykker	  vores	  idenPtet,	  
og	  de	  bedste	  og	  mest	  aZrakPve	  boliger	  er	  nogen,	  som	  muliggør,	  at	  vi	  
kan	  spejle	  os	  i	  dem.	  Så	  kan	  jeg	  mærke,	  at	  jeg	  er	  mig	  selv,	  og	  at	  
naboen	  er	  sin	  anden.	  

Uniforme	  bygninger	  fortæller	  en	  historie	  om,	  at	  vi	  alle	  er	  ens,	  og	  at	  
vi	  er	  underlagt	  et	  system,	  som	  dikterer,	  hvem	  vi	  er.	  Det	  er	  
undertrykkende,	  mens	  forskelligartet	  design	  kan	  være	  frisæZende.	  

Moderne	  byggeri	  har	  det	  også	  med	  at	  opføre	  ensartede	  klynger	  af	  
boliger.	  Godt	  nok	  er	  skalaen	  sjældent	  så	  overvældende,	  som	  den	  var	  
i	  1960erne	  og	  1970erne,	  men	  det	  kan	  alligevel	  opleves	  voldsomt,	  
hvis	  der	  opføres	  mange	  ensartede	  huse	  i	  et	  kvarter.	  

Sluseholmen	  i	  København	  er	  et	  godt	  eksempel	  på,	  hvordan	  byggeri	  
kan	  forekomme	  forskelligartet,	  uden	  det	  bliver	  voldsomt	  dyrt,	  fordi	  
det	  i	  sine	  grundmoduler	  er	  opført	  som	  ensartet	  byggemasse,	  men	  
udvendigt	  er	  blevet	  bearbejdet	  af	  mange	  forskellige	  arkitekter.	  I	  det	  
projekt	  har	  det	  medført	  en	  nedbrydning	  i	  skala	  og	  en	  forskellighed	  i	  
sPl	  og	  udtryk,	  på	  trods	  af	  en	  fælles,	  økonomisk	  forsvarlig	  løsning	  bag	  
facaderne.	  

	  

Korresponderer	  med	  tommelfingerregel	  4	  "Mul8typologi:	  Byg	  mere	  
og	  byg	  mange	  slags"	  

Og	  med	  tommelfingerregel	  5	  	  "Indfør	  en	  menneskelig	  skala	  i	  både	  
det	  enkelte	  byggeri	  og	  i	  bydelens	  løsninger"	  
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