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Et konkurrenceforslag om at etablere kanaler i 
byudviklingsprojektet FredericiaC blev underbygget 
gennem brugen af “Værktøj til bæredygtig byudvikling.” 
Kanaler kan være dyre at etablere, men de kunne her 
øge såvel ejendoms- som herlighedsværdierne og skabe 
rammer for attraktive byrum, leg og øget adgang til vand.  

Og der kunne blive god brug for den overskydende jord 
fra udgravningen af kanalerne til at hæve terrænet 
som en del af den foreslåede klimatilpasning. På denne 
vis indgik forslaget om kanaler i en helhed, der kunne 
bidrage til bæredygtigheden både økonomisk, socialt, 
sundhedsmæssigt og miljømæssigt.



VÆRktøj tIL bÆRedygtIg byUdVIkLINg       3

Hos Realdania By har vi siden vores stiftelse i 2007 

været optagede af spørgsmålet om, hvordan man bedst 

skaber bæredygtig byudvikling i bredeste forstand. Det 

vil sige byudvikling, der både forholder sig til social- og 

sundhedsmæssige, økonomiske og miljø- og ressource-

mæssige spørgsmål.

Til de internationale, tværfaglige parallelkonkurrencer i 

vores to partnerskabsprojekter Køge Kyst og FredericiaC 

udviklede vi derfor – sammen med Carlsberg Ejen-

domme og By & Havn – første version af et bæredyg-

tighedsværktøj, som kunne være med til at sikre vores 

ambition. Værktøjet er efterfølgende afprøvet og tilrettet 

ad flere omgange efter evalueringer med konkurrence-

deltagerne.

Selvom de første udgaver af værktøjet var relativt kom-

plekse, hjalp de konkurrencedeltagerne i FredericiaC og 

Køge Kyst-konkurrencerne med at tænke tværfagligt og 

til at forholde sig til det brede bæredygtighedsbegreb. Vi 

er ikke tvivl om, at det har højnet kvaliteten i konkurren-

ceforslagene og skærpet kvaliteten af de efterfølgende 

udviklingsplaner for projekterne.

Vi har lært undervejs – ikke mindst af de rådgivere, der 

har anvendt værktøjet – og har nu videreudviklet værk-

tøjet, så det er blevet mere tilgængeligt og lettere at 

bruge, både for os selv og for andre. Nu foreligger det 

i en trimmet og gennemarbejdet udgave, som frit kan 

anvendes af alle, der ønsker at arbejde systematisk med 

bæredygtig byudvikling.

Værktøjet kan bruges fleksibelt, enten som tjekliste eller 

i en grundigere behandling af de tre bæredygtighedsdi-

mensioner, som vha. en række støtteværktøjer gør det 

muligt at beregne et projekts samlede bæredygtigheds-

profil. Uanset hvordan man vælger at bruge værktøjet, 

kan det sikre overblik fra de tidlige udviklingsfaser i et 

projekt til den mere konkrete udformning, hvor der for 

eksempel kan indgå vurdering eller bæredygtighedssco-

ring af et eller flere projektforslag.

Hæftet her er en introduktion til værktøjet, som findes i 

sin fulde form på vores hjemmeside. Her kan man læse 

mere om værktøjet, se en lang række projekteksempler 

på bæredygtige løsninger, og downloade det samlede 

materiale som værktøjet består af.

Dette værktøj står selvklart ikke alene. Der udvikles 

mange relevante initiativer og metoder hos både stat, 

kommuner og andre aktører, som arbejder med bære-

dygtig byudvikling. Værktøjet skal ses som et blandt 

flere og vil forhåbentlig finde sin plads ved siden af 

de mange andre bud på hvordan man metodisk kan 

arbejde med bæredygtighed i byudviklingsprojekter.

Vi håber, at kommende brugere vil opleve, at værktøjet 

kan bidrage til at skabe mere bæredygtige byer.

Mette Lis Andersen

Direktør, Realdania By

November 2012

Forord
Uanset om man bruger få minutter, et par timer eller flere dage, kan 
“Værktøj til bæredygtig byudvikling” hjælpe politikere, ledere, projekt- 
udviklere og rådgivere med at skabe overblik og styrke indsatsen for  
bæredygtighed i byudviklingsprojekter. Værktøjet kan frit anvendes.
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Dette hæfte er en smagsprøve på “Værktøj til bæredyg-

tig byudvikling,” som nu foreligger i en version 2.0. 

Værktøjet kan anvendes frit og er målrettet professio-

nelle byudviklere, som fx kommuner, arealudviklings-

selskaber og private developere samt rådgivere og 

konsulentfirmaer – på både ledelses- og medarbejder- 

niveau.

Det er op til brugeren at afgøre, hvordan man ønsker at 

anvende værktøjet. Uanset hvordan man vælger at 

anvende det, bør tilrettelæggelsen af brugen tage 

udgangspunkt i, hvordan man til enhver tid får det 

optimale udbytte i et konkret byudviklingsprojektet. Det 

gælder såvel, hvis værktøjet anvendes som en simpel 

tjekliste på et givent tidspunkt i et projekt, som hvis 

værktøjet anvendes gentagne gange i en fortløbende 

proces med grundigere bearbejdning og evaluering. Det 

vil være kvalificerende for kvaliteten af et byudviklings-

projekt, hvis alle værktøjets elementer og indikatorer 

bliver bearbejdet og tænkt igennem.

Værktøjet kan bidrage til at bygge den gode by, men 

giver ikke svar på alt. Borgerinddragelse, projektets 

cash flow og æstetisk kvalitet indgår fx ikke konkret i 

værktøjet. Hvis værktøjet anvendes til benchmarking og 

evaluering af et konkret projekt, er det væsentligt ikke at 

dét kan VÆrktØJet
“Værktøj til bæredygtig byudvikling” kan hjælpe byudviklere til at program-
mere, udvikle, prioritere, tilpasse eller optimere byudviklingsprojekter i 
en bæredygtig retning. Og det kan anvendes til at beskrive og vurdere et 
byudviklingsprojekts samlede bæredygtighedsprofil.

vurdere rigidt på score, men på hvordan hele projektet 

samlet set er løst.

Værktøjet er således ikke et universalværktøj, og det kan 

ikke stå alene. Selvom man har brugt værktøjet, vil en 

velfunderet, tværfaglig tilgang til det samlede projekt 

fortsat være uomgængelig.

Hvad rummer det?

Værktøjet består af følgende delelementer:

›  En hjemmeside med en interaktiv præsentation af 

værktøjets dimensioner, elementer og indikatorer, 

samt konkrete projekteksempler og relevante links til 

inspiration for arbejdet med emnerne for de 23 indika-

torer, som værktøjet indeholder

›  En vejledning i anvendelsen af værktøjet samt en 

beskrivelse af dets baggrund og indhold

›  Skemaer og støtteværktøjer til at udføre bereg- 

ninger, der angiver den samlede bæredygtighed for  

et givent projekt

›  Alle dokumenter og støtteværktøjer kan downloades 

på Realdania Bys hjemmeside: www.RealdaniaBy.dk/

Værktøj-til-bæredygtig-byudvikling



“Værktøj til bæredygtig byudvikling” behandler det 

brede bæredygtighedsbegrebs tre dimensioner, dvs. 

Miljø og Ressourcer, Social og Sundhed samt Økonomi.

I værktøjet er de tre dimensioner konkretiseret og 

beskrevet ved hjælp af ni elementer, som her skal 

forstås som et væsentligt tema eller emne, der dækker 

centrale forhold vedrørende bæredygtighed i et 

byomdannelses- eller byudviklingsprojekt.

Hvert element er udfoldet i 1-4 indikatorer, som er  

det niveau, der mest specifikt anviser, hvad man som 

bruger af værktøjet kan forholde sig til. Værktøjet 

rummer i alt 23 indikatorer.

For hver af de i alt 23 indikatorer er der formuleret  

et nøglespørgsmål og en beskrivelse, der tjener som 

inspiration til, hvad en dækkende bearbejdning for  

den pågældende indikator kan omfatte. Ved at besvare 

nøglespørgsmålene bliver det muligt at forholde sig 

systematisk til bæredygtigheden i et byudviklingsprojekt.

Værktøjet kan anvendes fleksibelt i en lang række 

projekttyper og projektsammenhænge. Uanset hvilken 

projekttype eller -sammenhæng, værktøjet indgår i, kan 

det tilpasses det enkelte projekts behov, kontekst og 

proces, bl.a. i kraft af at der kan vælges forskellige 

grader af behandling:

Simpel anvendelse – som tjekliste, der kan give et 

overblik over, om alle ønskede forhold omkring 

bæredygtighed er håndteret.

Fleksibel anvendelse – med det antal udvalgte 

indikatorer, som giver mening og tilfører værdi for 

brugeren i den konkrete kontekst.

HVad?

HVordan?

Værktøj til bæredygtig byudvikling kan hjælpe med at 

vurdere, justere og stille de rette krav til bæredygtig- 

heden på forskellige stadier af et byomdannelses- eller 

byudviklingsprojekt. Det gælder fx i forbindelse med:

› Formulering af vision og virkemidler

›  Inspiration til fastlæggelse af programkrav fx ved 

konkurrencer

›  Selvevaluering og brug som processtøtte i udviklingen 

af forslag

›  Vurdering af flere løsningsforslag ift. hinanden, 

herunder i dialogen mellem konkurrenceudskriver og 

-deltagere om udvikling af løsningsforslag

›  Rådgiveres udvikling af projekter fra vision til plan

› Implementering af planer og projekter

HVornår?

1

2

3
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Fuld anvendelse – med behandling af alle indikatorer 

igennem projektets forskellige faser ud fra dets konkrete 

mål og ønsker til bæredygtighed.

Hvis man vælger en fleksibel eller fuld anvendelse af 

værktøjet, kan der for hver indikator gives en score på 

en skala fra 1-5, hvorved projektets bæredygtigheds- 

profil kan beskrives.

Samtlige 23 nøglespørgsmål kan besvares kvalitativt. 

Som udtryk for det særlige fokus i samfundet på 

energiområdet, er der også mulighed for en kvantitativ 

behandling af de fem indikatorer, der omhandler 

energiløsninger. Til det formål er der udviklet et særligt 

beregningsværktøj. 
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dIMenSIoner, eLeMenter  
oG IndIkatorer
“Værktøj til bæredygtig byudvikling” giver mulighed for at vurdere, udvikle 
og realisere løsninger inden for et bredt defineret bæredygtighedsbegreb, 
som indeholder:

› 3 Dimensioner › 9 Elementer › 23 Indikatorer

Miljø og ressourcer, Social og sundhed og Økonomi 

udgør de tre overordnede dimensioner. De tre dimensio-

ner er videre konkretiseret og beskrevet ved hjælp af ni 

elementer. Et element skal her forstås som et væsentligt 

tema eller emne, der dækker centrale forhold vedrø-

rende bæredygtighed i et byomdannelses- eller 

byudviklingsprojekt, som fx transport, byliv eller 

totaløkonomi. Hvert element er udfoldet i 1-4 indikato-

rer, som er det niveau, der mest specifikt anviser, hvad 

man som bruger af værktøjet kan forholde sig til.

I version 2.0 af værktøjet har det været et mål i sig selv 

at minimere antallet af indikatorer, ligesom det har 

været væsentligt at behandlingen af nøglespørgsmålet 

for den enkelte indikator skal kunne gøre en forskel for 

et givent byudviklingsprojekt. Elementer og indikatorer, 

der ligger lidt udenfor byudviklingsperspektivet er valgt 

udeladt. Det gælder eksempelvis livscyklusbetragtnin-

ger om byggematerialer i kommende byggeri.

På de følgende sider gives et overblik over indholdet af 

værktøjets tre dimensioner, ni elementer og i de alt 23 

indikatorer. Til hver af de i alt 23 indikatorer er formule-

ret ét nøglespørgsmål, hvis besvarelse muliggør en 

systematisk beskrivelse og vurdering af bæredygtighe-

den i et byudviklingsprojekt. Hver af de 23 indikatorer 

og anvendelsen af nøglespørgsmålene er nærmere 

beskrevet på Realdania Bys hjemmeside:  

www.RealdaniaBy.dk/Værktøj-til-bæredygtig- 

byudvikling
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På Realdania Bys hjemmeside kan man gå på opdagelse i en 
interaktiv præsentation af værktøjets dimensioner, elementer og 
indikatorer, samt se konkrete projekteksempler og relevante links 
til inspiration for arbejdet med emnerne for de 23 indikatorer.
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energi

dIMenSIon

eLeMenter

IndIkatorer

energiforbrug til 
bygningsdrift

Faciliteter til gående  
og til cyklister

regnvandshåntering affaldshåndtering

Co2-udledning  
fra elforbruget

Incitament til at benytte  
kollektiv transport

Co2-udledning  
fra varmeforbruget

trafikløsning

transport Vand affald

Miljø &
Ressourcer

Energi Transport Vand Affald

1 4 7 8

2 5

3 6
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Fysiske rammer

dIMenSIon

eLeMenter

IndIkatorer

Lokale klimaforhold Variation i byens 
funktioner

Uorganiseret fysisk 
aktivitet

Variation i beboer- 
segmenter

aktiviteter og plads til alle
tilpasning til ændrede 
klimaforhold Byrum og mødesteder Sundhedsfremmende 

tiltag og aktiviteter 
(udover idræt)tryghed

Grønne og blå  
elementer i bybilledet

Byliv Sundhed Mangfoldighed

Social &
Sundhed

Fysiske
rammer Byliv Sundhed Mang-

foldighed

9

10

13 15 17

14 16 18

11

12
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dIMenSIon

eLeMent

IndIkatorer

Forurening og  
fundering ved 
byggemodning

anlægs- og 
driftsomkostninger  
af kommende byggeri

Infrastruktur ved  
byggemodning  
og drift

Samfundsøkonomi  
ved elforsynings- 
løsningen

Samfundsøkonomi  
ved varmeforsynings- 
løsningen

totaløkonomi

Økonomi

Total-
økonomi

19 20 21 22 23
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Miljø og ressourcer

energi

transport

Vand

affald

Fysiske rammer

Byliv

Sundhed

Mangfoldighed

totaløkonomi

nØGLeSpØrGSMåL
23 IndIkatorer

I hvilket omfang vil energiforbruget til bygningsdrift 
nedbringes i forhold til forventede standardkrav i 
projektperioden?

I hvilket omfang vil CO2-udledningen fra bydelens 
elforbrug være reduceret sammenholdt med referencen, 
hvor hele forbruget dækkes med el fra nettet?

I hvilket omfang vil CO2-udledningen fra bydelens varme- 
forbrug være reduceret sammenholdt med referencen, 
hvor den ellers relevante forsyningsform benyttes?

Hvorledes håndteres forurenet jord og grundvand samt 
fundering, og hvilke væsentlige tiltag anvendes med 
henblik på at minimere omkostninger til forurening og 
ekstrafundering som del af byggemodning?

Hvilke væsentlige løsninger ved planlægning, anlæg og 
drift af infrastruktur bidrager til en god totaløkonomi?

Hvilke væsentlige løsninger optimerer anlægs- og 
driftsomkostninger af kommende byggeri?

I hvilket omfang udgør elforsyningsløsningen en 
fornuftig anvendelse af knappe samfundsressourcer?

I hvilket omfang udgør varmeforsyningsløsningen en 
fornuftig anvendelse af knappe samfundsressourcer?

I hvilket omfang indeholder bydelen strukturer, som 
rummer muligheder for en passende variation i bolig- 
udbuddet i byen, som byudviklingsområdet indgår i?

I hvilket omfang indeholder byen og bymiljøet aktiviteter, 
plads og rummelighed for alle?

Social og Sundhed

Økonomi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

I hvilket omfang er der etableret løsninger, der fremmer, 
at folk går eller cykler i bydelen?

I hvor høj grad er bydelen tilrettelagt for at lette 
anvendelsen af kollektiv transport?

Hvilken trafikløsning er der etableret, og hvilken trafik- 
fordeling prioriteres?

Hvordan håndteres regnvand, og hvilke virkemidler  
anvendes med henblik på ikke at lede regnvand til 
kloak?

Hvordan håndteres affaldet, og hvilke virkemidler 
anvendes med henblik på at reducere affaldsmængden 
og optimere affaldssorteringen?

I hvilket omfang er grønne områder og blå elementer  
en integreret del af bybilledet, og hvorledes sikres den 
højst mulige biodiversitet i byen?

I hvilket omfang er der indtænkt variation og spredning  
i byens funktioner?

I hvilket omfang er der skabt byrum, mødesteder, 
funktioner i stueetagerne m.fl., som opfordrer til ophold 
og spontan aktivitet og som skaber fællesskaber og 
lokalt byliv samt sammenhæng med omgivende 
områder?

I hvilket omfang er der muligheder for at dyrke 
uorganiserede fritids- og idrætsaktiviteter, såvel i 
bydelen som i samspil med bydelens omgivelser?

I hvilket omfang er der muligheder for sundhedsfrem-
mende tiltag og aktiviteter (udover idræt) i bydelen,  
som fremmer folkesundheden?

I hvilket omfang er der taget højde for lokale klima- 
forhold?

I hvilket omfang er der taget højde for og tilpasset til 
ændrede, lokale klimaforhold som følge af klimaforan-
dringer?

I hvilket omfang er der taget højde for tryghed, for fx 
ældre, børn, handicappede, folk med barnevogne, til,  
fra og i bydelen?
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ekSeMpLer på BrUG  
aF VÆrktØJet

Formålet med “Værktøj til bæredygtig byudvikling”  

er at inspirere professionelle byudviklere til en bred  

og tværgående tilgang til bæredygtighed. Besvarelsen  

af hvert af værktøjets 23 nøglespørgsmål går derfor  

i bedste fald på tværs af dimensioner, elementer og 

indikatorer for bæredygtighed. 

I Realdania Bys partnerskabsprojekter Køge Kyst og FredericiaC har  
brugen af værktøjet bidraget til at vurdere og kvalificere bæredygtigheden  
i udviklingsplanerne for projekterne.

I Køge Kyst og FredericiaC projekterne har denne 

tilgang til bæredygtighed fremmet helhedsorienterede 

udviklingsplaner, som netop optimerer flere forhold på 

samme tid. Herunder kan man se konkrete eksempler 

på bæredygtige løsninger, som er hentet fra de to 

projekters udviklingsplaner.

I udviklingsplanen for FredericiaC indgår 
et markant, grønt naturområde igennem 
den nye bydel, hvor byens borgere kan 
dyrke afgrøder, motionere, mødes, lege 
osv. Dette grønne bånd indgår i en 
strategi, hvor det testes, om lokal 
fødevareproduktion kan gøres til en 
driver for byudviklingen. Brugen af 
værktøjet underbyggede, at det grønne 
bånd både fremmer den sociale og 
sundhedsmæssige bæredygtighed i 
kraft af øget byliv og social sammen-
hængskraft, og den miljø- og ressource-
mæssige bæredygtighed bl.a. i kraft af 
øget selvforsyning. Desuden kan det 
grønne bånd bidrage til at skabe en 
mere attraktiv bydel.
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Udviklingsplanen for Køge Kyst indeholder 
grønne friarealer (“Almindingerne”) i 
byrummene mellem kommende boligkarreer 
på Søndre Havn. Regnvand ledes gennem 
almindingerne med magasiner og renseenhe-
der undervejs, og vil aflaste byens kloaksy-
stem. Med afvekslende beplantning og synligt 
regnvand udgør almindingerne bydelens 
grønne og blå hovedstruktur og indrettes med 
gode rammer for fællesskaber blandt beboerne 
og muligheder for at opleve naturen i byen. 
Med få undtagelser bliver her kun gang- og 
cykeltrafik. I ét greb håndterer almindingerne 
altså en lang række hensyn, som favner 
samfundsøkonomi, social-, sundheds- og 
miljømæssig bæredygtighed. Det stod tydeligt, 
da værktøjet blev brugt til vurdering af 
konkurrenceforslaget om almindingerne, 
ligesom det bidrog til at skærpe forslaget i 
processen fra konkurrence til endelig 
udviklingsplan.

Som en del af en større klimasikring, der tager højde for potentielle 
oversvømmelser, permanente vandstandsstigninger og stormflodshændel-
ser mm., indeholder udviklingsplanen for Køge Kyst en Strandengsprome-
nade, der hæves i forhold til det nuværende terræn. Promenaden indgår i 
en aktiv landskabelig bearbejdning af et større område, som vil give mulig- 
heder for rekreative udfoldelser som vandsport, gå- og løbeture samt 
naturoplevelser. Strandengspromenaden er på den måde et godt eksempel 
på en løsning, der forholder sig til flere af værktøjets dimensioner og 
indikatorer.
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“Det har været et klart fokus for os, at værktøjet skal 

være anvendeligt og give værdi for flere typer af brugere 

i forskellige sammenhænge, uanset at værktøjet er 

generisk i sin karakter. Derfor har vi øvet os i, hvordan vi 

bedst formidler værktøjet og dets fleksible anvendelses-

muligheder. Den proces har samtidig øget kvaliteten af 

indholdet, fordi vi virkelig har været nødt til at prioritere 

og være skarpe på det præcise indhold af de relativt få 

indikatorer, som den nye version af værktøjet opererer 

FortÆLLInGen oM VÆrktØJet

med,” siger Claus Ravn, chefkonsulent hos Realdania 

By, som har været ansvarlig for version 2.0 af værktøjet.

Ifølge Claus Ravn kan værktøjet hjælpe med at sikre et 

ambitiøst fokus fra projektets begyndelse samt sørge 

for, at de store tanker og visioner om bæredygtighed, 

som ofte præger byudviklings- og byomdannelsespro-

jekter, faktisk kan blive til virkelighed.

Forenkling og anvendelighed har været nøgleord for udviklingen af “Værk-
tøj til bæredygtig byudvikling,” som Realdania By hermed præsenterer i 
version 2.0. Resultatet af værktøjets rejse gennem konkurrencefaser og 
udarbejdelse af forskellige udviklingsplaner, evalueringer og revisioner er 
at værktøjet er blevet lettere og mere overskueligt at benytte.

På Realdania Bys 
hjemmeside kan man 
bl.a. udforske de 23 
indikatorer. Her er vist 
indikator 6: Trafikløsning. 
I højre side kan man 
klikke på projekteksem-
pler, der indeholder 
trafikløsninger. Nederst 
kan man finde links til 
mere inspiration samt 
læse om hvordan man 
kan vælge at benchmarke.
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Ambitionsniveauet var fra starten højt, da Realdania By  

i 2007 gik sammen med Carlsberg Ejendomme og By  

& Havn om at udvikle værktøjets version 1.0 med det 

formål at kunne vurdere, justere og stille de rette krav  

til bæredygtigheden i byudviklingsprojekter.

Det høje ambitionsniveau blev hurtigt lig med mange 

indikatorer. Version 1.0 indeholdt således hele 58 indika-

torer til besvarelse for de deltagende, tværfaglige hold 

ved parallelkonkurrencen i Køge Kyst, som er et 

partnerskabsprojekt mellem Køge Kommune og 

Realdania By.

“Det var bestemt ikke nemt for holdene at bruge 

værktøjet på grund af de mange indikatorer, som heller 

ikke alle var lige operationelle. Men værktøjet hjalp dem 

alligevel med at komme omkring alle dimensioner og  

for eksempel sikre, at forslagene også var økonomisk 

realiserbare,” siger projektdirektør i Køge Kyst, Jes 

Møller, og fortsætter:

“Den udviklingsplan for Køge Kyst som vi præsenterede 

i 2011, ville ikke have været den samme uden værktøjet. 

I udviklingen af planen arbejdede vi videre med 

konkurrenceforslagene ud fra værktøjet, ligesom 

værktøjet blev styrende for formuleringen af en strategi 

for bæredygtighed i alle tre dimensioner. Konkret har 

værktøjet fx betydet, at der i udviklingsplanen indgår  

en styrket prioritering af faciliteter til fodgængere og 

cyklister.”

Mere end en halvering af antallet af indikatorer, en 

fuldstændig ny udgave af økonomidimensionen og 

indikatoren “Tryghed” er blandt de ændringer og 

tilføjelser, som version 2.0 nu fremstår med efter den 

omfattende evaluering og gennemgang.

“Udbyttet af anvendelsen af de første versioner var godt, 

men de kunne have været lettere at anvende. Vi har nu 

forenklet værktøjet, og vi vurderer, at vi på samme tid har 

højnet det faglige niveau. Fx har vi udviklet et særligt 

beregningsværktøj, som man kan vælge at bruge i sin 

behandling af energiområdet og her beregne såvel 

CO2-udledningen som de samfundsøkonomiske 

konsekvenser af en given energiløsning. Værktøjet vil i 

sin nuværende form forhåbentlig nå ud til en bred gruppe 

af professionelle byudviklere, som vil få glæde og gavn  

af det og i sidste ende kunne bruge det til at optimere og 

gennemføre projekter med høje krav til bæredygtighed  

i alle tre dimensioner,” siger Claus Ravn og fortsætter:

“I det omfang der er behov for det, vil vi være åbne for  

at opdatere hele eller dele af værktøjet. Derfor modtager 

vi også meget gerne tilbagemeldinger på brugen af 

værktøjet.”

Version 1.0 
– et komplekst værktøj

Version 1.1 
– færre indikatorer og forbedret proces

Version 2.0 
– forenkling, brugervenlighed og støtteværktøjer

Efter den første anvendelse og efterfølgende evaluering 

med bidrag fra CBS, konkurrencedeltagere, projekt- 

sekretariater m.fl., blev version 1.1 udviklet. Resultatet 

betød at antallet af indikatorer blev færre og gik fra  

58 til 51, ligesom der også kunne inddrages erfaringer  

med hvordan brugen af værktøjet kunne indpasses i en 

udviklingsproces. Version 1.1 blev brugt i parallelkon-

kurrencen og arbejdet med udviklingsplanen for 

FredericiaC samt konkurrencen om udviklingen af 

Thomas B. Thriges Gade i Odense.

“Både i konkurrenceprocessen for FredericiaC og i det 

efterfølgende arbejde med udviklingsplanen har vi brugt 

værktøjet aktivt i processen, både som huskeliste og 

som nedslag i forhold til særligt prioriterede elementer. 

Den fysiske plan for FredericiaC rummer i sig selv et 

væsentligt bidrag til bæredygtigheden på grund af 

tætheden i bebyggelsen, nærheden til kollektiv trafik- 

betjening, bebyggelsens orientering i forhold til sol og 

vind samt attraktive rammer, der kan fremme bevæ-

gelse og en sund livsstil,” siger Jens Christensen, 

projektdirektør i FredericiaC.
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Hvis I har fået lyst til at anvende “Værktøj til bæredygtig byudvikling”  
i jeres projekt, så gå ind på www.RealdaniaBy.dk/Værktøj-til-bæredygtig-
byudvikling

Der kan I:

1

2

3

4

5

 Læse om, hvad værktøjet kan, hvad det rummer og hvad 
baggrunden for det er

 Gå på opdagelse i dimensioner, elementer og indikatorer 
for bæredygtig byudvikling og se konkrete projekteksem-
pler for hver enkelt indikator

 Læse om, hvilken kontekst værktøjet kan anvendes i og 
hvem der kan anvende det

 Læse om, hvordan værktøjet kan anvendes: Fuldt ud  
(alle dimensioner, elementer og indikatorer behandles), 
fleksibelt (de mest relevante indikatorer behandles) eller 
simpelt (værktøjet anvendes som en tjekliste)

 Downloade:
•  En vejledning, bl.a. med beskrivelse af 23 indikatorer for 

bæredygtighed, som indeholder:
 ›  Et nøglespørgsmål, hvis besvarelse konkretiserer og 

beskriver projektet i relation til hver enkelt indikator
 ›  En uddybning af, hvordan et projekt kan beskrives  

og vurderes i relation til den pågældende indikator
 ›  Benchmarks for pointgivning (score)
•  Et skema til brug for besvarelse af de 23 nøglespørgsmål
•  Et regneark til udarbejdelse af bæredygtighedsprofil
•  Et beregningsværktøj, hvis man ønsker en kvantitativ 

besvarelse af de i alt fem indikatorer, der omhandler 
energi. Til inspiration kan man også downloade fem 
beregningseksempler

når I VIL VIdere
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På Realdaniaby.dk kan du finde mere  
inspiration til bæredygtig byudvikling

›  INSPIRATION TIL BYUDVIKLING, som indeholder en lang række projekt- 

eksempler på bæredygtige løsninger fra Realdania Bys partnerskabsprojekter 

FredericiaC og Køge Kyst

›  ENERGILØSNINGER I BÆREDYGTIG BYUDVIKLING, et inspirationskatalog

›  FREMTIDENS BY, en analyse og et værktøj, hvor man kan danne sig et 

indtryk af tendenser og behov inden for fremtidens byudvikling

›  BYMILjØETS BETYDNING FOR VIRKSOMhEDERS VÆRDISKABELSE,  

en rapport

›  UDVIKLINGSPLANEN FOR KØGE KYST, en samlet plan for byudviklingen, 

der bl.a. rummer en strategi for bæredygtighed foruden en fysisk plan
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