
BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI
Bæredygtig hverdag, liv og rammer

Ny skole og
i Gellerupfritidscenter

Affald som 
ressource

Hverdag
Adfærd i den daglige 
brug af bygningen

Liv
Pædagogik, den for-
tælling som overleve-
res til børnene 
Det impact vores 
adfærd har på kloden

Rammer
Fysiske faciliteter i 
bygningen, og 
omkringliggende 
arealer

Klima-
konkurrence

Byggeriets
klima-

belastning

Trygheds-
skabende 
rammer

Bæredygtigt 
inventar

Vand

15, 15.5
Begrænsning af 

forringelse af na-
turlige levesteder 

og tab af 
biodiversitet

ENV2.4
Biodiversitet

SOC1.6
Kvalitet af 

udendørsarealer

Faciliteter som 
understøtter nem 
genanvendelse af 
affald og nemt til-
gængelig sortering 

af affald

Overvejelser om 
forberedelse af 

faciliteter til 
’REUSE’, for gen-

brug af inventar og 
materialer åbent 

for området 

Synlig fraktioneret 
affaldshåndtering 
i klasselokaler og 
på fællesarealer

Formidling af pro-
blemstilling om-

kring spildproduk-
ter, overforbrug, 
forurening mv.

Fokuseret 
kantinedrift:

Undgå emballage 
og plastservice og 
optimeret opva-
skeinfrastruktur

Minimering af 
affald fra madpro-

duktion og 
spisesituationer

Bygningen skal ind-
byde til at forældre 

anvender rammerne 
til arrangementer 
ex. fællesspisning. 

Bygningen skal 
indbyde til mul-
tianvendelse og 
skabes i dialog 

med foreningslivet, 
børn, unge, primær 
brugere og nærom-

rådet. 

’Giver noget igen’ 
i relation til:

- Dannelse af frem-
tidens børn og unge

- Aktivering af 
lokalområdet

- Bevarelse af klo-
dens flora og fauna

Inspirerende ude-
miljø – med gode 

betingelser for 
formidling

Målrettet 
fokusering på at 

optimere vækstbe-
tingelser for flora 

og fauna

I undervisningen 
benyttes udendørs-

faciliteter aktivt

Udearealer ind-
rettes med fokus 
på tryghed og liv 
gennem døgn og 

årstider og under-
støtter tiltag

 til forbedring af 
mikroklima og bio-
diversitet i bymiljø

Bygningsfysikken 
understøtter via 

’Fokus på det, vi kan 
ændre nu’ 

en bæredygtig 
fortælling, med høj 

grad af genanvendte 
byggematerialer, 

høj grad af mulighed 
for genanvendelse, i 
fremtiden og ambi-

tiøs målbar klimabe-
lastning 

Fokus på vand som 
en ressource, både 
i relation til bespa-
relse på forbrug, 
og som rekreativ 
tilførsel af ener-
gi til det miljø vi 

færdes i

De fysiske rammer 
understøtter effek-
tiv vandanvendelse 

med fokus på 
klimatilpasning via 

rekreativ regn-
vandsforsinkning, 
klimatilpasnings-

elementer og 
opsamling af regn-
vand til udnyttelse

Bæredygtig 
byggeplads

Drift og
energi

Natur og
udearealer

Sundhed og
indeklima

Sammenhæng 
med 

lokalområdet

Rum-
vejledere

Klimakonkur-
rencen skal være 
så nærværende 
for det enkelte 

barn, som muligt. 
Barnet skal kunne 
identificere egen 

betydning af 
indsats 

Teknologi under-
støtter dataop-
samling til brug 

for konkurrencen

Langsigtet ad-
færdspåvirkning via 

intern 
konkurrence

klassevis/årgangs-
vis eller mod sig 

selv fra foregående 
år indenfor:

- Vandforbrug
- Reduktion af 

skrald
- Energiproduktion
eller noget fjerde

Brobyggere mel-
lem rum og pæda-
gogik og fungerer 
som klimaambas-

sadører.

De understøtter 
brugen af de fysi-
ske rammer for at 

nudge, at byg-
ningens mulighe-
der bruges, og for 
at sikre det bedste 

indeklima

’Bæredygtig bygge-
plads’, fokus på: 

- Fossilminimering 
fra materiel og 

skurby
- Affaldssortering 

og 
genanvendelse

- Miljøbeskyttelse af 
grundvand

Formidling af den 
bæredygtige 
byggeplads

Bæredygtige tiltag 
fra byggefasen 
formidles for:

- Områdets bebo-
ere, for at ’nudge’ 
følelse af ejerskab 

og ansvar
- Skoleklasser og 

evt. daginstitutioner 
benytter pladsen 
som læringsplat-

form
- Sociale klausuler

Arkitekturen under-
støtter hensigten 
om at byggeri og 
nærområde skal 
vende sig ud mod 

lokalområdet

Faciliteter for dif-
ferentieret brug af 
forskellige grupper 
på forskellige tids-
punkter af døgnet

Arkitektur og 
landskab signalerer 
tryghed og oversku-
elighed for brugere 
og beboere ud fra 

devisen
’Se og bliv set’ via 
et helhedsoriente-
ret fokus på belys-
ning, arkitektur og 
planløsning både 

ude og inde

Bygningen og om-
rådet skal kunne 

bruges af alle 
aldersgrupper og 
befolkningsgrup-

per, i både dag - og 
aftentimer

Rammer under-
støtter hverdagens 
rutiner og behov for 
fordybelse, formid-

ling og projekter

Byggeriets tekni-
ske kvaliteter og 
funktionaliteter 

beskrives entydigt 
for rumvejledere 
for integrering i 

hverdagens brug

Byggeriet har arki-
tektonisk en synlig 

fortælling om 
bæredygtighed

Maksimal funktio-
nel genanvendelse 

er et overordnet 
fokus; Eksiste-

rende inventar og 
indretning/arki-

tektur integreres 
hvor det funktionel 
og æstetisk giver 

værdi

Anvendelse af 
eksisterende 

inventar minimerer 
afgasning

Samtænkning 
af indeklima og 

arkitektur - Rum til 
formidling, fordybel-

se og projekter.

Fokus på fysisk og 
mental sundhed 
via anvendelse af 
materialer uden 
sundhedsrisiko, 

indretning i øjenhøj-
de med brugere og 
effektive tekniske 

installationer

Balance mellem 
’lowtech’ og ’high-

tec’ ift. klima og 
totaløkonomi

Krav om totaløko-
nomi som en del 
af beslutnings-

grundlag

PRO1.5
Vejledning om 
vedligehold og 

brug af 
bygningen

ENV1.1
Livscyklus
vurdering

(LCA)

ENV1.3

PRO1.1
Kvalitet i 

forberedelsen 
af projektet

SOC1.2
Indendørs 
luftkvalitet

ENV1.2
Materialer

SOC1.1-1.4
Indeklima

ENV1.2
Materialer

ENV2.2
Drikkevandsfor-
brug og spilde-
vandsudledning

PRO2.1
Byggeplads og 
byggeproces

PRO2.3
Commissioning

 TEC1.5 m.fl.

Inventar designes 
med, og af unge 

som led i ungeind-
dragelse

Hverdagens brug 
af bygningen 

påvirker 
indeklimaet

Hverdagens brug 
af bygningen 

påvirker energi og 
ressourcebehovet

12, 12.5
Væsentlig reduktion 

af affald gennem 
forebyggelse, reduk-
tion, genvinding og 

genbrug.

7: Bæredygtig energi 

12: Ansvarlig forsy-
ning og produktion

13, 13.3:Klimaindsats

11, 11.7
Universel adgang til 
sikre, inkluderende 

og tilgængelige, 
grønne og offentlige 

rum

Mål 11, 11.3
 Byudvikling gøres 
mere inkluderende 

og bæredygtig

12, 12.5
Væsentlig reduktion 

af affald gennem 
forebyggelse, 

reduktion, genvin-
ding og genbrug.

6, 6.4
Effektiviteten af 
vandanvendel-

sen indenfor alle 
sektorer øges 

væsentligt

7, 7.2
Andelen af vedva-
rende energi i det 
globale energimix 
øges væsentligt

6: Vand og sanitet

11: Byer og 
lokalsamfud

12: Forbrug og 
produktion

13, 13.2
Klimaindsats

Tiltag mod klimafor-
andringer integreret 

i planlægning

13, 13.3
Undervisning, 

oplysning og den 
menneskelige 

og institutionel-
le kapacitet skal 

forbedres


