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FORORD 

For at opnå energibesparelser og miljøforbedrin-
ger i byggeri er det vigtigt, at der overalt tænkes
miljørigtigt – både ved nybyggeri og ved byfor-
nyelse; dvs. i såvel anlægsfasen som i den efter-
følgende drift og vedligeholdelse af bygningerne.

For at opnå et mindre ressourceforbrug er det
derfor vigtigt at være opmærksom på, hvordan vi
udformer, udstyrer og anvender vores bygninger
og boliger.

Det er i denne sammenhæng, at projektet ”res-
sourcebesparelser” skal ses. Projektet er støttet
med midler fra Velfærdsministeriet, den ekstra-
ordinære forsøgsramme, samt Københavns Kom-
mune og EU.

Det byøkologiske projekt er gennemført i Heste-
stalds-karréen på Indre Vesterbro i perioden 1994
– 2004, og fra idéfasen havde man et ønske og
mål om, at karréens beboere skulle opnå be-
tragtelige besparelser på både energi- og vand-
forbruget samt en lavere produktion af affald.

Disse mål skulle opnås både gennem forskellige
bygningsmæssige tiltag suppleret med oplysning,
og ved inddragelse af beboerne i den daglige
drift.

Alt i alt var der en forventning om, at der gennem
bygnings- og adfærdsmæssige ændringer og til-
pasninger ville kunne opnås en samlet reduktion
af karréens samlede CO2-udslip på 42%. Dette
mål er næsten nået i relation til karréens bolig-
forbrug af varme, varmt vand og fælles el, idet He-
stestalds-karréen i dag udleder 37% mindre CO2,
end da man påbegyndte byfornyelsen af karréen
for mere end 10 år siden.

Rapporten indeholder en beskrivelse af den kom-
plicerede proces, det er, når en række ejendomme
med forskellige ejerformer i en tæt bebygget karré
skal finde sammen om en “bæredygtig” fremtid.

De enkelte projektdele beskrives og vurderes, og
rapporten bringer afslutningsvis store og små er-
faringer videre til brug for nye eksperimenter med
byøkologi i forbindelse med byfornyelse.

Velfærdsministeriet
2008
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HESTESTALDS-KARRÉEN

Indledningsvis er det på sin plads kort at be-
skrive den karré, hvor forsøgsprojektet ”Byfor-
nyelse med CO2 reduktion” er gennemført. På
flere måder er Hestestalds-karréen nemlig ikke
helt typisk for karréerne på Indre Vesterbro.

Hestestalds-karréen var i Handlingsplanen for by-
fornyelsen fra 1991 udpeget som en karré med
tæt erhvervspræget baggårdsbebyggelse, hvor
man ønskede at fastholde så meget erhvervs-
etageareal som muligt og derfor måtte være sær-
lig påpasselig i vurderingerne af, om bygningerne
skulle nedrives for give lys og luft til boligerne.
Handlingsplanens retningslinier har da også re-
sulteret i, at karréen, selv efter byfornyelsen, er
relativt tæt bebygget og har mange erhvervs-
virksomheder. 

En 5-etagers industribygning, som er særligt do-
minerende i karréen, er Gasværksvej 16, der
oprindeligt blev bygget som malteri. Senere har
den været lejet ud til mindre industrivirksomhe-
der, lager mv. Under og efter byfornyelsen har
bygningen huset servicepræget erhverv: arkitekt,

ingeniør- og designvirksomheder, reklamebure-
auer m.v. I 2007 åbnedes et supermarked i stue-
etagen.

Bygningens bevaring er tæt forbundet med dens
centrale rolle i det byøkologiske forsøgsprojekt,
idet den huser en række af karréens fællesan-
læg.

Udover bygningernes brogede anvendelse har
karréen også mere sammensatte ejerforhold og
flere offentlige institutioner end de fleste af om-
rådets byfornyelses-karréer. 

Hestestalds-karréens data er følgende:

Antal ejendomme:
I alt 19 ejendomme, der alle var omfattet af by-
fornyelsesbeslutningen for karréen, heraf:

• 6 ejendomme hvor der skulle ske 
nedrivning af bagbygninger

• 15 ejendomme hvor der skulle ske en 
byfornyelse af ejendommen

• 1 nybygget almene ældreboliger
• 1 kirke
• 1 børneinstitution
• 2 matrikler udlagt til parkering

Antal lejligheder:
Før byfornyelsen af karréen var der i alt 303 lej-
ligheder. I dag er der – efter afslutningen af by-
fornyelsesarbejderne – i alt 269 boliger.

Antal råde-over ejendomme:
I alt blev 7 ejendomme berørt, heraf 4 ejen-
domme kun vedrørende nedrivning af bagbyg-
ninger.

I alt 12 opfordringsejendomme, heraf:
• 3 privat udlejning til beboelse
• 1 privat udlejning til erhverv
• 6 andelsboligforeninger
• 1 ejerforening
• 1 ejerbolig med delvis erhverv.
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HISTORISK RIDS - BAGGRUND
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Udsnit af idéoplægget ”Byøkologi, Hestestaldskarréen”, august 1995, udarbejdet af Karrérådets rådgivere: 
Box 25 Arkitekter, Carl Bro as (senere ingeniør Stig Asger Jensen), O. Abildhauge as og Niels Peter Flindt Design.



De første initiativer omkring økologiske tiltag i
Hestestalds-karréen blev taget helt tilbage i
1994. Beboersamarbejdet omkring karréens for-
nyelse var på dette tidspunkt inde i et konstruk-
tivt forløb med en god dialog, og det inspirerede
Byfornyelse København og det lokale Karréråd
til at gennemføre et forsøgsprojekt indenfor de
muligheder for særlige forsøg, som byfornyel-
sesbeslutningen åbnede for.

Det overordnede mål med et forsøgsprojekt var at
gennemføre karréens fornyelse efter en ”bære-
dygtig” model med minimering af forbrug af res-
sourcer i både anlægsfasen og i den efterfølgende
drift og vedligeholdelse. Samtidig var det ønsket
at anvende materialer på en for miljøet skånsom
måde.

Det var vigtigt, at initiativerne var lokalt base-
rede, og at resultaterne kunne forankres i et reelt
lokalt ejerskab. Projektet blev derfor planlagt af
Karrérådet og dets gård- og økologigruppe, der
skulle sikre den lokale tilknytning. Byfornyelse
København har fungeret både som arbejdende
sekretariat og som forretningsfører for Køben-
havns Kommune.

Hovedoverskrifterne for forsøgsprojektet var bæ-
redygtighed og synlighed omkring karréens for-
brug af energi og vand samt håndtering af affald,
for derigennem at bevidstgøre og inspirere den
enkelte beboer til en ændret og mere ”bæredyg-
tig” adfærd.

Karrérådet og dets arbejdsgrupper har igennem
hele perioden ydet en kolossalt engageret ind-
sats i form af møder; 50 karrérådsmøder alene i
planlægningsfasen, debat-weekend, deltagelse i
studieture samt løbende bidrag til justering af
forslag fra rådgiverne osv.

Ejere, beboere og rådgivere i de enkelte ejen-
domme har ligeledes bidraget til både fælles-
projekter og delprojekter for de enkelte ejen-
domme.

Københavns Kommune, EU’s Thermie-pulje og
det tidligere By- og Boligministerium har bidraget
med penge til projektets realisering, og Heste-
stalds-karréens ejere og beboere har stillet byg-
ninger og boliger til rådighed for eksperimentet.

Projektets dele
Projektet kom til at bestå af en række fællesan-
læg (varmecentral, solcelleanlæg, gårdanlæg,
regnvandsanlæg), etableret og drevet af et karré -
laug, samt af en række delprojekter på de en-
kelte ejendomme (rørsystem for regnvand, solcel-
ler, vand- og varmemåling, varmegenvinding, af-
faldssortering, begrønning) etableret og drevet
af de enkelte ejere. Nogle delprojekter knytter sig
til fællesprojekterne og forudsattes derfor gen-
nemført på alle ejendommene, mens andre tiltag
etableredes efter de enkelte ejendommes ønsker
og behov.

Det samlede projektforløb er i kort form angivet
nedenfor, men detaljer i processen er nærmere
beskrevet, bl.a. i afsnittet om lokal forankring. 

Kronologisk forløb
1991 Helhedsplanen for fornyelse af Indre Vester-

bro vedtages. Karrérådet for Hestestalds-kar-
réen dannes, hvilket er længe før plan-
lægningen af karréens fornyelse igangsæt-
tes. 

1994 Byfornyelsesplanlægningen for Hestestalds-
karréen igangsættes, og der holdes indle-
dende møder om økologiske forsøg. Den
første ansøgning om økonomisk støtte sen-
des til By- og Boligministeriet.

1995 Idéoplæg til et økologiprojekt udarbejdes
af Karrérådets rådgivere med økonomisk
støtte fra ministeriet. Oplægget offentlig-
gøres i august.

1996 Forslag til økologiprojekter udarbejdes i maj
og forelægges på beboer- og ejendomsmø-
der. Byfornyelsesbeslutning for Hestestalds-
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karréen træffes af Københavns Kommunes
Borgerrepræsentation i juni. EU søges om
støtte til projektet, herunder deltagelse i in-
tereuropæisk erfaringsudveksling. 

1997 EU bevilger støtte til Hestestalds-karréens
medvirken i det såkaldte Re-Start samar-
bejde. 

By- og Boligministeriet ansøges om støtte
til det samlede projekt. Hovedparten af kar-
réens ejere stifter et fælles varmelaug, ”He-
stestalds-karréens Karrélaug”, der tænkes
at danne grundstammen i karréens videre
organisering omkring de planlagte økologi-
projekters drift. 

Projektering af teknikkanaler, fælles varme-
central og de første bygningsrenoveringer

igangsættes. Statens Byggeforskningsinsti-
tut (SBI) udarbejder et ”grønt” før-regnskab
for karréen på baggrund af lokalt indsam-
lede oplysninger. 

1998 By- og Boligministeriet giver tilsagn om
støtte til det samlede projekt. Gennemfø-
relsesprojekt for gårdanlæggets hoveddis-
ponering offentliggøres i maj.

Projektet vedtages, og servitutter tinglyses.
Der afholdes licitation for teknikkanaler og
fælles varmecentral, og projekterne revide-
res med henblik på besparelser, før de god-
kendes og igangsættes. Renoveringen af
den første ejendom afsluttes, før den fælles
varmecentral er færdig, og ejendommen til-
sluttes derfor en midlertidig varmecentral. 

Projektering af gårdanlæg, beboerlokaler,
trappe- og elevatortårn samt fælles solcel-
leanlæg igangsættes.

1999 Den fælles varmecentral og de sydlige tek-
nikkanaler færdiggøres. 

3 byfornyede ejendomme tilsluttes varme-
centralen, og forbrugsmålinger igangsættes.
Større jordoprensning gennemføres i det
nordlige gårdafsnit, før teknikkanalerne kan
etableres her. Projektering af fælles regn-
vandsanlæg igangsættes.

2000 Jordoprensning afsluttes. 
Gårdanlægs- og vandanlægsarbejderne i-
gangsættes. Trappe- og elevatortårn samt
fælles solcelleanlæg igangsættes. 

2001 Gårdanlæg og regnvandsanlæg afsluttes
(bortset fra restarbejder på ejendommen,
Gasværksvej 16).

Trappe- og elevatortårn samt fælles solcel-
leanlæg afsluttes. Renoveringen af de sidste
5 ejendomme afsluttes, her under etablerin-
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gen af fælles vaskeriet, der foreløbig “kører”
på kommunalt drikkevand.

I alt er nu 11 ejendomme tilsluttet den fæl-
les varmecentral, 4 ejendomme har ’private’
solcelleanlæg, og på 2 andre ejendomme er
der ’fælles’ solcelleanlæg. Afrapporteringen
af EU-projektet Re-Start afsluttes.

2002 Regnvandsanlægget bliver færdigt, men til-
slutning af ejendommene mangler. Heste-
stalds-karréens Gårdlaug stiftes og over-
tager drift og vedligeholdelse af: gårdan-
læg, teknikkanaler, fælles solcelleanlæg,
regnvandsanlæg og fællesvaskeri, men pro-
jektadministrationen fortsætter i Byforny-
else Københavns regi.

2004 Afhjælpning af mangler på regnvandsan-
lægget efter længerevarende uoverens-
stemmelser med hovedentreprenøren.

2005 De første fire ejendomme tilsluttes regn-
vandsanlægget. Byfornyelse København stop-
per som administrator for gård- og varme-
laug.

2006 I alt 5 ejendomme er nu tilsluttet regnvands-
anlægget, 3 potentielle ejendomme er endnu
ikke tilsluttet. Flere el-målere på solcellean-
læggene udskiftes, idet de ikke har returløb
til nettet.

Projektets afrapportering igangsættes, her-
under etablering af beboerundersøgelse og
af ”grønne regnskaber” med SBi som kon-
sulent.

2007 Afrapporteringen færdiggøres. Restarbej-
derne i gårdanlægget udføres, og det for-
ventes at beboerlokalerne etableres med
færdiggørelse i 2009. �
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Projektet i Hestestalds-karréen var ét ud af otte
projekter under det EU-støttede projekt ReStart 
– læs mere på EU-projektets hjemmeside:
www.resetters.org.



FÆLLES VARMECENTRAL

Forsøgsprojekternes “pilotprojekt” er den fælles
varmecentral. Det store spørgsmål var, om det
kunne lade sig gøre at organisere karréens ejere
omkring projektets realisering, videre drift og
vedligeholdelse. I projektets indledende fase
blev dette delprojekt derfor valgt til at være
spydspids for de øvrige fællesprojekter. 

Hvis det ikke kunne lykkes omkring dette del-
projekt, var der ingen grund til at bruge kræfter
på de øvrige fælles projekter: energiakserne,
regnvandsanlæg og solcelleanlæg i stor skala.

Den fælles varmecentral byggede på en teknik,
der var velkendt og afprøvet, og projektet havde
fra starten fuld opbakning fra Københavns Energi
(KE), der tilbød at give økonomisk kompensation
for de sparede individuelle tilslutninger til fjern-
varmenettet.

Formål
Projektets mål var at spare anlægsudgifter ved
at nøjes med én fælles varmecentral og én til-
slutning til forsyningsnettet frem for 18 individu-
elle anlæg inklusive tilslutninger. Endvidere var
det forventningen, at en rationel og professionel
drift ville nedsætte driftsudgifterne, samt ned-
sætte forbruget af varme fra Københavns Energi
på grund af en samlet bedre afkøling.

Endelig var det målet, at fælles overvågning og
drift skulle inspirere den enkelte forbruger til en
mere bevidst holdning til sit eget forbrug af
varme og varmt vand.

Teknisk løsning 
Hver ejendom, der ønskede at blive tilsluttet den
fælles varmecentral, skulle i sit renoveringspro-
jekt afsætte et beløb for tilslutning til fællesan-
lægget. Beløbet blev beregnet ud fra andelen af
opvarmet etageareal.

Desuden skulle hver tilsluttet ejendom afholde
udgifterne til at forberede det interne central-
varmeanlæg samt sørge for intern varmeforde-

ling, vedligeholdelse og individuelle forbrugs-
målinger.

Den fælles varmecentral, der er placeret i kælde-
ren i ejendommen Gasværksvej 16, leverer varme
og varmt vand til hver af de tilsluttede ejen-
domme via et rørsystem, der er placeret i gård-
anlæggets “teknikkanaler” i de to “energiakser”.

Forsøg og demonstration
Forsøgselementet i dette projekt var hovedsage-
lig af organisatorisk art og mindre af teknisk.

Ejernes accept var naturligt nok afhængig af,
hvorvidt der kunne opnås en økonomisk fordel.
Der blev derfor opstillet sammenlignelige bud-
getoverslag, baseret på erfaringstal, for driften af
de to muligheder: individuelle anlæg eller et fæl-
lesanlæg. Sammenligningen viste, at der drifts-
mæssigt ville kunne spares 5-10% om året ved
etablering af et fællesanlæg. Det blev dog un-
derstreget, at det ville være umuligt at doku-
mentere den reelle besparelse, idet kun den ene
løsning blev realiseret.

På grundlag af beregningerne valgte 11 af karré-
ens 18 ejendomme at tilslutte sig den fælles var-
mecentral.

De øvrige 7 ejendomme havde forskellige be-
grundelser for ikke at tilslutte sig; dels var der i
flere ejendomme, herunder kirken, nyere anlæg,
dels var der tre ejendomme, der var skeptiske
overfor, hvorvidt organiseringen ville fungere.
Endelig var den eksisterende, midlertidige kom-
munale børneinstitution afventende pga. uafkla-
rede byggeplaner.

Den fælles varmecentral blev derfor forberedt til
at kunne forsyne 11 ejendomme samt et muligt
nybyggeri på den grund, hvor den midlertidige
børneinstitution ligger i dag. Anlægget stod klar
til brug i begyndelsen af 2000, hvor seks ejen-
domme blev tilsluttet, og i slutningen af 2001 var
alle 11 ejendomme koblet på. 
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Efter en del driftsproblemer de første år fungerer
anlægget i dag fint.

Løbende forbrugsmålinger og årlige varmeregn-
skaber sætter de enkelte ejendomme i stand til
at sammenligne sig med de øvrige ejendomme i
karréen og med gennemsnitsforbruget på lands-
plan. Målingerne skal endvidere indgå i kvartals-
vise “grønne regnskaber” for karréens ressour-
ceforbrug.

Samlet vurdering
Delprojektet med en fælles varmecentral vurderes
at være vellykket. Indledningsvis var der flere
mindre tekniske problemer, der primært skyldtes
mindre fejl og mangler; blandt andet fejlmonteret
el-tracing i enkelte ejendomme og i dele af det
fælles rørsystem i teknikkanalerne samt mang-
lende kontraventiler og afkalkningssystem.

Den fejlramte el-tracing resulterede i et øget el-for-
brug, og de manglende kontraventiler medførte, at
det kolde vand løb over i det varme.

Fejlene medførte i begyndelsen forøgede udgifter
og en forringet rentabilitet.

Efter udbedring af fejlene viser målingerne af hen-
holdsvis varmeproduktionen og den opnåede ned-
køling, at anlægget udnytter fjernvarmen optimalt.

Anlæggets samlede varmetab er mindre end 5%,
hvilket svarer til det forventede. �
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Tekniske data

• 4 vekslere for varmeforsyning 

• 2 vekslere for varmtvandsproduktion

• fjernvarme modtages ved 80°C

• der leveres 25-75/80° varmt vand til 
opvarmning og

• 55°C til varmt vand

• varmevedligeholdelse i det fælles rør-
system sker ved selvjusterende varme-
kabler

• 30-35° C varmt vand returneres til fjern-
varmesystemet, hvilket giver en årlig
nedkølingsrabat svarende til 90.000 kr.
incl. moms eller 6,5% af den samlede
omsætning (2005 tal).

Den fælles varmecentral er placeret i kælderen i Gasværksvej 16. Den forsyner 11 af karréens 18 ejen-
domme (beboelse / erhverv / institution) med varme og varmt vand. Den er forberedt til at kunne forsyne
alle, herunder eventuelt nybyggeri i Eskildsgade.



VANDANLÆG

Karréens fælles vandanlæg består af to dele:
dels et regnvandsanlæg til opsamling af regn-
vand fra ejendommens tagflader, dels et nedsiv-
ningsanlæg for regnvand fra de belagte arealer
langs karréens gårdfacader.

Det opsamlede regnvand anvendes forskelligt;
vandet fra tagene opsamles i store tanke og be-
nyttes i fællesvaskeriet og til toiletskyl.

Vandet fra terrænet føres derimod direkte til
grundvandet i stedet for til kloakken og videre til
rensningsanlæg, hvilket ellers er den normale
praksis i Købehavns Kommune.

I projektprogrammet var der også lagt op til at
etablere et fælles vandrensningsanlæg for gråt
spildevand (køkkener, håndvaske og brusere) og
eventuelt også for sort spildevand (toiletter).

Denne idé blev dog betragtet som urealistisk 
– anlæggets nødvendige størrelse taget i be-
tragtning, idet erfaringer viste, at en brugbar
rensning af gråt spildevand lå et stykke ud i frem-
tiden, og at rensevandet lokalt ville være alt for dyrt.

De eksisterende vandledninger og kloaksystemer
måtte i vid udstrækning opretholdes og lå flere
steder i vejen for teknikkanalerne, da deres li-
nieføring ofte lå på tværs.

Det blev overladt til de enkelte ejendomme at
søge om særlige forsøgsmidler til dobbelt rørsy-
stem, så man derved kunne fremtidssikre en
eventuel senere lokal rensning og genbrug af gråt
spildevand. 

Denne mulighed har kun en enkelt af karréens i
alt 15 byfornyelsesejendomme benyttet sig af.

Formål
Der har været diskussioner om fornuften i at
spare på det kommunale drikkevand, og om den
stadigt relativt lave pris på vand og vandafled-
ning gør regnvandsanlæg urentable.

Det har derfor primært været projektets mål at af-
prøve og demonstrere, hvordan store regnvands-
anlæg kan udformes og drives. 

Sekundært har man kunnet få et billede af, hvor
meget man kan spare på det kommunalt “produce-
rede” drikkevand, og derved reducere mængden af
blandet kloak- og regnvand, der skal renses, eller
som under voldsomme regnskyl, via overløbsbas-
siner, sendes urenset til recipienterne.

I det tidlige idéoplæg til forsøgsprojektet var det
rådgivernes mål at spare 50% på karréens sam-
lede forbrug af kommunalt drikkevand. Heri ind-
gik også genbrug af spildevand renset i lokale
rodzone-anlæg, anvendelse af vandbesparende ar-
maturer og toiletter samt påvirkning af beboernes
adfærd ved hyppigt publicerede forbrugsmålinger.

Tekniske løsninger
Regnvandsanlægget består af to dele, et opsam-
lingsanlæg for toiletskyl og tøjvask, og ét for ned-
sivning til grundvandet.

Opsamlingsanlægget består af 8 tanke, hver med
en kapacitet på 10.000 liter, der er gravet ned
under haverne i karréens tre gårdafsnit. Nedløbs-
brøndene fra stort set alle tagflader ind mod kar-
réens indre er forbundet til opsamlingstankene via
såkaldte tør-rør og cyklonfiltre, der sikrer, at even-
tuelt skidt skylles direkte i kloakken.

Fra tankene pumpes vandet via rør i energiakserne
til en trykforøger, der er placeret i den fælles var-
mecentral i Gasværksvej 16. Med et tryk, svarende
til det almindelige vandtryk, sendes vandet til-
bage gennem energiaksernes regnvandsrør til de
enkelte ejendomme til brug for toiletskyl og tøj-
vask. 
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Under haveanlæggene er der nedgravet 
8 opsamlingstanke for regnvand. De rummer 
til sammen 80.000 liter.
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Ved tilslutningen til den enkelte ejendom er der
placeret en måler, der er elektronisk forbundet
til varmecentralens CTS-anlæg, hvorfra der fo-
retages central overvågning og registrering af
forbruget. Når der i perioder ikke er tilstrækkeligt
regnvand suppleres med kommunalt drikkevand.

I alt kan otte ejendomme med i alt 202 toiletter
tilsluttes regnvandsanlægget, men foreløbig er
kun fem ejendomme med tilsammen 128 toiletter
tilsluttet.

I Gasværksvej 8, en af de tilsluttede ejendomme,
findes karréens fællesvaskeri. I vaskeriet benyt-
tes opsamlet regnvand til vask og kommunalt
drikkevand til skylning.

Nedsivningsanlægget består af perforerede rør-
systemer, der ligger lige under jordoverfladen i
gårdanlæggets tre mindre haver. Regnvand fra
karréens belagte terræn-arealer opsamles i så-
kaldte arco-dræn langs energiakserne, hvorfra

vandet ledes til de åbne vandbassiner på energi-
aksernes haveside og via overløb videre til ned-
sivningsanlæggene. Udover at være reservoirer er
vandbassinerne samtidig et arkitektonisk og mil-
jømæssigt element i haverne.

Hvis nedsivningen under kraftige regnskyl ikke
kan følge med, sendes det overskydende vand
til kloakken, som det plejer.

En oprindelig idé om at føre tagvandet i åbne
render i belægningen kunne ikke accepteres af
myndighederne, da man herved sammenblander
tagvand med terrænfladernes vand, der ikke må
genbruges.

Proces
En meget langstrakt færdiggørelse og sen afle-
vering af regnvandsanlægget har været medvir-
kende årsag til, at kun 5 ejendomme indtil nu
(2007) er tilsluttet. Anlægget blev først sent i
2006 overdraget til Hestestalds-karréens Gård-
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Det 'grønne' fællesvaskeri er forsynet med vand fra regnvandsanlægget. Vandet er blødt og sparer på sæben.
Der skylles efter med 'drikkevand'.



laug, der står for den videre drift. Der er således
endnu ikke de store erfaringer med drift, pro-
duktion og forbrug.

På grund af risiko for jordforurening var nedsiv-
ningsanlægget under grundig overvejelse fra myn-
dighedernes side. Karréens beliggenhed på grund-
vandskellet mod Frederiksberg Kommunes van-
dindvindingsområde betød yderligere forsigtighed. 

Men da der var tale om så beskedne ekstra vand-
mængder, udover det der ville blive “nedsivet” på
naturlig vis i haverne, og fordi jordforureningen al-
lerede var oprenset/forseglet, endte Københavns
Kommune med at give tilladelse til nedsivning.

Det fælles regnvandsanlæg har været et selv-
stændigt projekt, koordineret med teknikkana-
lerne og gårdanlægget.

Men før det kunne sættes i drift, skulle de enkelte
forberedte ejendomme tilkobles, hvilket viste sig
ikke at være så let. Teknisk og beskrivelsesmæs-
sigt indeholdt fællesanlæggets projekt en tilkob-
ling af ejendommene, men trods anvisninger fra
rådgiveren for det fælles gårdanlæg til de enkelte
ejendommes rådgivere, var der stor forskel på,
hvor og hvordan man i sidste ende havde afslut-
tet det interne rørsystem, der skulle tag imod
regnvandet. 

En længerevarende uoverensstemmelse mellem
entreprenør og rådgiver satte tilslutningerne i stå,
og da det heller ikke efterfølgende lykkedes at få
udført tilslutningerne under fællesprojektet, måtte
de enkelte ejere betale denne mod til gengæld at
kunne trække på det billigere regnvand.

Samlet vurdering
Det lange forløb har ikke fremmet lysten til at til-
slutte sig, og juridiske komplikationer omkring
tilslutningsdeklarationerne har yderligere forsin-
ket sagen.
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Erfaringerne omkring vandanlægget er præget af
de forsinkede tilslutninger, hvilket igen har smit-
tet af på gårdlaugets engagement i at få anlæg-
get ind i en fornuftig og rentabel drift. Efter
organisatoriske problemer omkring tilslutningen
af de enkelte ejendomme ser det ud til, at det i
2007 er lykkedes at få regnvandsanlægget ind i
en nogenlunde stabil drift i gårdlaugets regi.

Med den nuværende pris på kommunalt vand og
tilhørende afledningsafgift er der kun rentabilitet
i regnvandsanlæggets primære drift. Men hvis
også anlægsudgifterne skal afskrives over drif-
ten, hænger det ikke økonomisk sammen. Målet
med og resultatet af projektet har således pri-
mært været at få demonstreret, hvordan store
regnvandsanlæg kan udformes og drives.

Hvad den primære drift angår, er det i budget-
terne forudsat, at regnvandet dækker 50% af for-
bruget til toiletskyl og tøjvask.

Prisen på regnvand er ca. 22 kr./m3, og prisen på
kommunalt drikkevand er 40 kr./m3 (2007-priser),

hvilket betyder, at der i projektet er en bespa-
relse på ca. 18 kr./m3. 

De første regnskabstal for 2006 viser dog, at det
budgetterede skøn har været for optimistisk. For-
sinket tilslutning og manglende professionel drift
og vedligeholdelse har mindsket rentabiliteten.

Overordnet betragtet harmonerer nedsivning af
regnvand i et område med jordforurening dårligt,
men med en rigtig disponering af henholdsvis
belagte og “grønne” arealer kan nedsivning med
fordel være et udmærket bidrag til bevaring af
grundvandet som drikkevandsressource. �
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Tekniske data

• 228 m hovedkanaler heraf 72 m med
ståhøjde, 30 m gennem bygninger og
126 m med lav mur

• 118 m forbindelseskanaler med krybe-
højde

• 18 m høj med høj mur der alene bærer
halvtage

• udført i beton og støbt på stedet

• afspærret med rotte-gitre mod ejendom-
menes kældre

• forsynet med belysning for inspektion

Plan over vandanlægget. I hvert af de tre gårdafsnit
er der under haverne placeret opsamlingstanke for
regnvand fra tagene og nedsivningsanlæg for regn-
vand fra de belagte gårdarealer.



SOLCELLEANLÆG

Det særlige delprojekt vedrørende solceller om-
fatter i alt seks anlæg, der er placeret på tre kom-
munalt-ejede og tre privatejede ejendomme.

Af disse seks anlæg drives to anlæg af gårdlauget
som “fælles” solcelleanlæg, der bidrager til hele
karréens strømforbrug til gårdbelysning, pumper,
CTS-anlæg m.v.

Fællesanlæggene er placeret på facaderne på
Gasværksvej 8 – bagbygningen, og på Gasværks-
vej 16 – sidebygningen.

De øvrige fire solcelleanlæg er “private” og leve-
rer el til de enkelte ejendommes fælles strøm-
forsyning: trappelys, ventilation m.v. Ejerne står
her selv for drift og vedligeholdelse.

I det oprindelige projektforslag var der også lagt
op til solcelleanlæg etableret i bånd ovenpå ener-
giakserne. De blev dog opgivet, da lysindfaldet
nede mellem bygningerne ville blive yderst be-
skedent.

Formål
Det stod fra starten klart, at solcelleanlæggene pri-
mært skulle have demonstrationseffekt og kun se-
kundært kunne bidrage til en omlægning af kar-
réens elforbrug til “bæredygtig” strøm. Solcelle-
teknologien er fortsat under udvikling, og den sol-
celle-producerede strøm er stadig 4-5 gange så
dyr som strøm fra konventionel kraft-varmepro-
duktion.

I modsætning til “solfangere”, der producerer varmt
vand, har “solceller” stor opbakning fra Køben-
havns Kommune og Københavns Energi.
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Solcellepaneler er anvendt som facadebeklædning,
der fungerer som inddækning mod vejrlig. Trappe-
og elevatortårnet fører op til fælles tagterrasse og
beboerlokaler. Foto: Hans Gram Priemé.
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Arkitektur
Anlæggene skulle signalere, at strøm kan produ-
ceres på en “bæredygtig” måde, og solcellernes
synlighed var derfor et vigtigt led i delprojektets
overordnede mål.

Det var også tanken, at anlæggene skulle være
eksempler på, hvordan man kan integrere sol-
celler i tagflader og facader på forskellig måde,
så den eksisterende bygning ikke blev skæmmet,
men derimod tilført et arkitektonisk løft.

Dette skisma er løst på forskellig vis på de be-
rørte ejendomme, og det er en individuel vurde-
ring, hvorvidt det er lykkedes for de seks anlæg
at balancere de to oprindelige mål i forhold til
hinanden.

Tekniske løsninger
Gasværksvej 8, baghuset. Fællesanlægget er på
i alt 90 m2  og dækker stort set hele den syd-
vest-vendte tagflade. Det består af 70 enheder,
forbundet i to kredse med hver sin vekselretter
(omdanner fra jævnstrøm til vekselstrøm). An-
lægget bidrager med godt 20% af elforbruget til
fællesvaskeriet i bygningens stueetage, et vaskeri
der i øvrigt “kører” på regnvand.

Gasværksvej 10. Privatanlægget er et eksempel
på et gavlintegreret lille anlæg, det mindste i kar-
réen. Det er kun 16 m2 og går under idéoplæggets
betegnelse ”kombi-anlæg”, idet det er kom- bi-
neret med et wire-espalier for begrønning af den
nederste del af gavlen.

Gasværksvej 12. Privatanlægget er på 65 m2  og
integreret i og i niveau med den sydvendte tag-
flade mod gården. Valget af sort halvmat over-
flade får solcellerne til næsten at forsvinde, og
anlægget spiller således ikke med på den over-
ordnede idé om synliggørelse. Til gengæld er det
en sjældent set smuk løsning på total integre-
ring. Anlægget har den bedste sol-orientering af
karréens anlæg, og har derfor også (teoretisk)
karréens bedste produktion, 82 kWh pr. m2 .

Gasværksvej 16, sidebygningen. Fællesanlægget
er det største i karréen, 157 m2  bestående af 306
paneler. Det var oprindeligt tanken at eksperi-
mentere med flere måder at placere solcellerne
på: lodret, vippet i optimal hældning, samlet og
spredt. Grundige og langvarige arkitektoniske
overvejelser i samråd med kommunen har ført
til det resultat, man ser i dag. Valget af den blå
farve har baggrund i ønsket om synlighed, og
fravalget af vippede paneler skyldes, at merom-
kostningen til ophæng var ude af proportion
med den forventede mereffekt. Solcellepanelerne
er anvendt som facadebeklædning på trappe- og
elevatortårnet, der giver adgang til de kommende
fællesfaciliteter på bygningens tag. Panelerne
fungerer som inddækning mod vejrlig og samti-
dig udnyttes solcellernes arkitektoniske mulig-
heder for lys- og skyggevirkning i trapperummet.

Istedgade 44-46. Privatanlægget er placeret mar-
kant på en fri vest-gavl vendt mod Istedgade og
er på 28 m2, opdelt i 32 adskilte paneler med
hver sin vekselretter. Det betyder, at hvert panel
er en individuel produktionsenhed og, at øde-
læggelse af et enkelt panel ikke sætter større
dele af anlægget ud af funktion.

Eskildsgade 3-5. Privatanlægget på 24 m2, og 5
paneler er placeret på den vestvendte side af en
tagrytter. Anlæggets udformning benyttes også
til at skjule en del af de udvendige rørføringer til
ejendommens ventilation, der ikke kunne føres i
tagetagen, som er blevet indrettet til bolig.

Der er stillet strenge myndighedskrav til konstruk-
tionens bæreevne og fastgøring, og de samlede
omkostninger står ikke mål med det beskedne an-
lægs el-produktion.

Alle anlæg er forsynet med produktionsmåler,
der sender overskydende strøm ud til “lagring”
på nettet – den såkaldte nettomålingsordning.
Målerne er forbundet via kabler i teknikkana-
lerne til CTS-anlægget i varmecentralen i kælde-
ren, Gasværksvej 16. Her overvåges de enkelte
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På trappe- og elevatortårnet udnyttes solcellernes
arkitektoniske muligheder for lys- og skyggevirkning
i trapperummet. Foto: Allan Nelsson.



anlægs produktion, og resultaterne publiceres
som en del af karréens kvartalsvise “grønne regn-
skaber”, der offentliggøres på karréens hjemme-
side.

Samlet vurdering
Karréens samlede solcelle-producerede el burde
teoretisk ligge på 20.500 kWh/år, men er på de
seneste 12 måneder målt til ca. 17.000 kWh, altså
17% lavere. Dette skyldes bl.a. konstaterede fejl
i nogle af anlæggene, men kan også hænge sam-
men med målerfejl. Fællesanlægget på Gas-
værksvej 8, baghuset, dækker kun ca. 25% af
fællesvaskeriets strømforbrug, mens anlægget på
Gasværksvej 16 dækker 10-20% mere end beho-
vet til gårdbelysning, pumper, CTS-anlæg m.v.
Solcelle-produceret el er fortsat ikke konkurren-
cedygtigt, og derfor vil der formentlig gå lang tid,
før udbredelsen bliver af større betydning – uan-
set at der i bygningsreglementet indgår tiltag, der
burde fremme udbredelsen af solceller. Solceller-
nes placering og anlæggenes udformning har
stor betydning for deres produktivitet.

I byerne er der imidlertid en lang række forhold,
der har betydning for, om der overhovedet er en
fordel i at etablere solcelleanlæg. For eksempel
sætter bygningernes form og placering i forhold
til verdenshjørnerne samt øvrige generelle arki-
tektoniske hensyn begrænsninger for at integrere
solceller på både nybyggeri og især på den ek-
sisterende bygningsmasse.

I de tætte byområder vil forholdet mellem tag-
fladearealet og det store etageareal, tilsvarende
det store elforbrug, under alle omstændigheder
sætte grænser for dækningsgrad og rentabilitet.
Det er vigtigt ved opgørelse af prisen på solcel-
leanlæggene at medtage udgifter til ophængning,
kabelføring, vekselrettere m.m. for at få et reali-
stisk billede af rentabiliteten. Modsvarende kan
man i nogle tilfælde modregne besparelser, hvor
solcellepanelerne har erstattet andre materialer,
f.eks. tagbelægning eller facadebeklædning. �
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Tekniske data for alle seks anlæg

• samlet solcelle-areal: 380 m2

• teoretisk årsydelse: 20.500 kWh

• faktisk årsydelse: 
16.675 kWh (maj 2007)

• 5 monokrystallinske og 1 poly -
krystallinsk celle opbygget anlæg

• overvågning og forbrugsmåling 
via impulsgivere til CTS-anlæg

Solcellerne på Istedgade 46 er placeret markant 
på den sydvestvendte gavl, så de tydeligt ses fra
Istedgade. Foto: Jørgen Jørgensen.



TEKNIKKANALER

Karréens ledninger for varme, varmtvand og
regnvand er samlet i tilgængelige teknikkanaler,
der med deres overbygninger udgør ensartede
arkitektoniske elementer i karréens tre adskilte
gårdafsnit.

Formål
Teknikkanalerne er centrale, når det drejer sig om
projektets overordnede mål: at synliggøre karré-
ens ressourcestrømme.

Derfor er der i dette projekt arbejdet med tek-
nikkanalernes placering, tilgængelighed og ud-
formning, herunder særligt de overbygninger, der
giver adgang til og markerer kanalerne. Under
jorden benyttes de til fremføring af rør mm., og
over jorden danner de med deres overbygninger
“rygrad” for både affaldshåndtering og cykelpar-
kering.

En fordel ved at rør og kabler er anbragt i tek-
nikkanalerne er, at de er lettere tilgængelige, så
man undgår dyre og forstyrrende opgravninger,
som man ellers kender det fra de tilbageven-
dende arbejder på gader og veje, hvis der skal
udføres reparationer, udskiftninger eller lignende.

Tekniske løsninger
Teknikkanalsystemets hovedkanaler indgår i kar-
réens overordnede disponering og udgør “kæl-
deren” i energiakserne. De er lagt som to store
bueslag og formet som adskillende elementer
mellem nærarealer og haveanlæg. Fra hovedka-
nalerne forbindes til de enkelte ejendomme via
mindre forbindelseskanaler. Hovedkanalerne lig-
ger dybere og har ståhøjde, mens forbindelses-
kanalerne ligger højere og kun har krybehøjde.
I de første skitseprojekter forestillede man sig,
at de underjordiske kanaler kunne fremstilles af
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Teknikkanalerne består af dybereliggende hovedkanaler, hvorfra der går lavere forbindelseskanaler til ejendommene 
– her Gasværksvej 8 og 10. Foto: Allan Nelsson



standardiserede betonelementer, hvorved man
skulle kunne holde prisen nede. Men da der ikke
ligefrem var tale om masseproduktion, viste det
sig, at støbning på stedet var billigere.

Tilgængelighed til rør og ledninger var et af må-
lene med teknikkanalerne, og allerede under an-
lægsarbejdet kom dette til at stå sin prøve.

Det viste sig mest praktisk allerede fra starten
og før der blev “lagt låg på” kanalerne, også at
lægge regnvandsanlæggets rør ned i teknikka-
nalernes forbindelseskanaler. Man undgik derved
senere at skulle bakse med kortere rørstykker og
bøjninger i de lukkede kanaler.

Teknikkanalerne er så at sige fundamentet for
energiaksernes overbygninger, og en stabil fun-
dering var derfor nødvendig. På flere stræknin-
ger viste jordbundsanalyser undervejs, at ekstra
udgravninger og opfyldning med stabilt mate-
riale var påkrævet. Bortkørsel af jord, der i Kø-
benhavn ofte er forurenet i en eller anden grad,
er dyrt, og i dette tilfælde måtte der derfor lø-
bende tages stilling til uforudseelige merudgif-
ter.

Karréens meget komplicerede bebyggelsesstruk-
tur og budgetoverskridelser i øvrigt gjorde det
nødvendigt også at begrænse omfanget af kanal-
nettet og gå på kompromis med den overord-
nede struktur. Dette medførte blandt andet, at
dele af det østlige “bueslag” blev opgivet, og
man indførte i stedet en ekstra sammenbindende
hovedkanal under baghuset på Gasværksvej 8.
Ligeledes blev den yderste ende af den vestlige
hovedkanal erstattet af en mindre forbindelses-
kanal, da to ejendomme i det nordvestlige hjørne
ikke ønskede at deltage i det fælles varmeanlæg
og -laug.

Teknikkanalerne skulle etableres før varmecen-
tralens rør kunne lægges ud til de enkelte ejen-
domme, og det blev et kapløb med tiden at få
forsynet ejendommene med varme og varmt
vand i takt med, at ejendommenes renoverings-
arbejder blev afsluttet.

Undervejs i teknikkanalernes etablering stødte
man ved Gasværksvej 4-6 på en omfattende jord-
forurening forårsaget af et tidligere benzintank
anlæg. Oliebranchens Miljøpulje stod for oprens-
ningen, men forud lå en større kortlægning af
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Teknikkanal ved Gasværksvej 8. Opbygning af vandbassin.



omfanget og en afklaring af finansieringen. I alt
blev ca. 2.800 m3  forurenet jord fjernet og er-
stattet med ren jord, der blev udlagt ovenpå en
forsegling, så grundvandet blev sikret. Den øst-
lige teknikkanal løb igennem det forurenede om-
råde, og oprensningen betød store forsinkelser i
den samlede tidsplan.

Energiaksernes overbygning blev først etableret se-
nere som en del af gårdanlægsprojektet, og i den
mellemliggende periode var teknikkanalerne der-
for midlertidigt overdækket. Dette skabte en del
problemer med vand i kanalerne, der et enkelt sted
måtte forsynes med opsamlingsbrønd og pumpe.

I den første driftsperiode, efter at kanalerne var
lukket med overbygninger, men før de var effek-
tivt lukket med gitre mod kældrene, opstod pro-
blemer som ingen havde forudset:

Ræve slog sig ned i kanalsystemet og ødelagde
dele af rørisoleringen. Rævene blev lokaliseret
og fjernet, men trods opsætning af gitre blev ka-
nalerne efterfølgende hjemsted for rotter, og der
blev udført yderligere sikring.

Samlet vurdering
Idéen om teknikkanaler har umiddelbart bedømt
ulemper og omkostninger, der vanskeligt kan op-
vejes af besparelser ved tilgængelighed til rør og
kabler. Det har ikke været muligt indenfor dette
projekt at foretage en nøjere vurdering og sam-
menligning med de mere traditionelle lednings-
føringer for f.eks. fjernvarme, der går på kryds og
tværs gennem karréerne. 

Det er imidlertid sandsynligt, at teknikkanaler
med tilsvarende rør- og ledningsføring på læng-
ere sigt kan give driftsmæssige besparelser.

Som eksempel på en besparelse kan nævnes, at
den nødvendige udskiftning af el-tracingen, som
måtte foretages i begyndelsen af driftsperioden,
ville have betydet omfattende opgravninger, hvis
rørene ikke var lagt i teknikkanaler.

Teknikkanalernes funktion har været plaget af et
problem, der har påvirket deres funktion, og som
har været til gene for de elektriske installationer:
kontakter, relæer, lysgeneratorer og armaturer,
som er placeret i kanalerne. Årsagen til proble-
met er indtrængende vand ved kraftige regnskyl
og skyldes formentlig, at fugen mellem beton-
fundamenterne og energiaksernes mure af gen-
brugssten ikke er tilstrækkelig tæt.

Fugten har vanskeligt kunnet udluftes, og hvor
problemet er værst, klares det med en fastmon-
teret pumpe. Andre steder er det kun nødvendigt
med mellemrum af fjerne vand med en mobil
pumpe. Problemerne er søgt løst ved tætning af
fugerne mellem mur og fundament.

Samlet vurdering
Med teknikkanalerne er det lykkedes at integrere
et teknisk anlæg i et gårdanlæg uden at det vir-
ker som et fremmedelement. Tværtimod er det
blevet en del af helheden. Teknikkanalerne er
blevet et markant element i karréens arkitekto-
niske fremtoning. �
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Tekniske data

• 228 m hovedkanaler heraf 72 m med
ståhøjde, 30 m gennem bygninger og
126 m med lav mur

• 118 m forbindelseskanaler med krybe-
højde

• 18 m høj med høj mur der alene bærer
halvtage

• udført i beton og støbt på stedet

• afspærret med rotte-gitre mod ejendom-
menes kældre

• forsynet med belysning for inspektion.



ENERGIAKSER

Begrebet energiakser er betegnelsen for de to
“bue-slag” af synlige mure, der udgør et gen-
nemgående arkitektonisk element i gårdanlægget.
Den overordnede idé med energiakserne er, at de
skal markere - give ansigt til - karréens underjor-
diske rør og ledninger, der samtidig skal være til-
gængelige.

Murene er inspireret af de skærmende vægge af
stablede sandsten, som man kender det fra bl.a.
engelske haver.

Formål
Energiakserne samler rørsystemer og forsynings-
ledninger, overdækninger til cykler, affaldscon-
tainere og regnvandsbassiner og giver mulighed
for eventuel senere etablering af drivhuse.
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Overdækningerne for affaldscontainere og cykelparkering har espaliers for afskærmende klatre- og slyngplanter.



Derudover adskiller akserne de bygningsoriente-
rede flisebelagte nærarealer fra karréens fælles
grønne arealer og haver, og murene har på den
måde en rumskabende effekt i gårdanlægget.

Arkitektur og tekniske løsninger
Murene er bygget af specielt fremstillede gen-
brugssten”, der er udformet, så de kan stables og
“låse” hinanden i et forbandt (mønster). På den
måde kan murene klare, at der mod “have-siden”
er en hældning, hvilket er typisk for de stablede
havemure.

Statiske beregninger viste imidlertid, at det var
nødvendigt dels at afstive murene med tværgå-
ende bukke af beton, dels at sikre de skrå mur-
flader med armering i mørtelfugerne og med en
afstivning i rustfrit stål på indersiden. Dette var
en meget dyrere løsning end forventet, og fordy-
relsen nødvendiggjorde besparelser andre steder
i gårdanlægget og i forsøgsprojektet i øvrigt.

Energiakserne har således været uforudset kom-
plicerede at bygge. Men havde man i stedet valgt
lodrette mure på begge sider, ville udseendet
være blevet for massivt, da bredden ved jorden
skulle holdes af hensyn til tilgængeligheden. I
øvrigt var fundamentet, i form af teknikkana-
lerne, allerede støbt med skrå flade, da de over-
raskende statiske beregninger forelå.

Genbrugssten
I et forsøg på at begrænse brugen af de natur-
givne ressourcer er både belægninger og energi-
akser udført af særlige genbrugssten; dvs. be-
tonsten med tilslag af nedknust teglmateriale.

Idéen var både at reducere materialeforbruget
ved genbrug og at give stenene et varmere ud-
seende end de almindelige mere grå og “kolde”
betonsten.

Stenene var oprindeligt foreslået indfarvet i en
mere “varm” tone, som i både form og farve havde
skilt sig ud fra det øvrige byggede miljø. Ind-

farvning blev dog udeladt af sparehensyn, så for-
ventningen om en betonsten med teglets varme
og bløde karakter kunne ikke efterleves.

Forud for fremstillingen af disse sten lå et større
udviklingsarbejde, dels i formgivningen af energi-
akse stenen, dels i afprøvning af stenenes hold-
barhed.

Da genbrugssten ikke er en standardvare, og fordi
de på grund af tilslaget af blødere teglmateriale
kan optage mere vand end normalt stenmateriale,
var der frygt for, at stenene ikke ville kunne mod-
stå frost og lignende strenge vejrforhold.
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Energiaksernes mure er opbygget af specialfremstil-
lede betonsten med tilslag af nedknust teglmateriale
fra nedrivninger. Modelsten til forsøg med murværket.



Der blev derfor gennemført en række test på Tek-
nologisk Institut, der efter laboratorieforsøg kunne
sige god for stenens holdbarhed, dog uden at den
helt kunne opfylde de sædvanlige høje danske
materialenormer for en DS-godkendelse.

Man besluttede dog at acceptere den lille risiko
for frostsprængninger. Efter 5-6 år har stenene
vist sig at have en rimelig holdbarhed, forment-
lig fordi mængden af teglmateriale er beskeden.
Producenten har et mindre reservelager til even-
tuelle reparationer, men genbrugsstenen er ikke
sat i egentlig produktion.

Det samme materiale er i øvrigt anvendt til de be-
lægningssten, der er lagt på gårdanlæggets nær-
arealer langs bygningerne.

Vandbassiner
På energiaksernes haveside er der åbne vand-
bassiner for det regnvand, der opsamles fra de
belagte arealer langs bygningerne.

Bassinerne skal, som det kendes fra blandt andet
islamiske haver, gøre vand og havevanding til en
naturlig og berigende del af det at dyrke og nyde
en have. Under projekteringen af vandbassinerne
var der fra beboernes side stor opmærksomhed

på børns sikkerhed, og bassinerne er derfor fyldt
næsten op med skærver for at mindske vand-
dybden.

Desværre er dette med til at besværliggøre ren-
holdelsen, og bassinerne har i lange perioder vir-
ket misligholdte. Først indenfor den seneste tid
har beboere med “ildsjæl” fået dem gjort mere
indbydende. 

Nogle beboere har ment, at bassinerne skulle
sløjfes og eventuelt anvendes som sandkasser.
Bassinerne indgår imidlertid i en større sammen-
hæng, da de opsamler regnvand, der sendes vi-
dere til blandt andet nedsivning i haverne. En
ændring af funktionen fra vandbassin til sand-
kasse vil derfor kræve en stor og bekostelig om-
lægning af regnvandsanlægget, hvilket i høj grad
vil bryde med den oprindelige hensigt i projektet,
der netop fokuserer på ressourcebesparende mil-
jøtiltag. (Se også Vandanlæg side 16).

Samlet vurdering
I flere henseender blev energiakserne ikke som
oprindeligt tænkt. Det skyldes både beboerkrav
om reduceret højde på murene visse steder samt
fordyrende, konstruktive forhold.

De øgede udgifter betød nødvendige besparelser i
projektet – blandt andet udelod man afskærmning
med espaliers omkring arealerne til cykleparkering
og affalds-containere.
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Tekniske data

• udført i specialfremstillede genbrugs-
sten og beton bukke

• armeret med stål i fugerne og forsynet
med stålskelet på indersiden

• overdækninger af lærketræ på “foldede”
og sammenboltede stålbukke

De høje mure giver ståhøjde i teknikkanalerne, 
så inspektion og reparation er mulig.



Men energiakserne opfylder deres mål om at “give
ansigt” til karréens underjordiske rør og lednin-
ger, om end mange beboere ikke er begejstrede
for murenes udformning. 

De skråt stablede “tunge” mure har mod have-
siden et massivt udseende, der i nogen grad er i
strid med det faktum, at de er hule, og deres grå
fremtoning harmonerer heller ikke rigtigt med øn-
sket om at haverne skulle fremstå “bløde”, fro-
dige og indbydende.

Det kan måske være en idé at kalke murene i den
rust-røde farve, som de oprindeligt var tænkt. Her-
ved vil de blive tydeligere som bygningsværker i

gårdmiljøet og bakke op om projektets hovedidé:
”synlighed”. Samtidig vil den varmere farve ned-
tone den lidt afvisende “strenghed”, som mange
beboere har kritiske bemærkninger til.

Den gennemførte beboerundersøgelse viser i øv-
rigt, at det kun er meget få af de adspurgte be-
boere, der mener, at energiaksernes “signalværdi”
har påvirket dem til en mere energibevidst ad-
færd (se side 44).

Det er således meget tvivlsomt om projektets ener-
giakser, herunder tilgængeligheden for reparation,
kan stå sig i en nærmere cost-benefit analyse, hvis
en sådan overhovedet kunne gennemføres.
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Energiakserne danner “rygrad” for overdækninger til affaldscontainere og cykelparkering.



MÅLING, STYRING OG DRIFT

I varmecentralen i kælderen på Gasværksvej 16
findes karréens ressourcestyring, det såkaldte
CTS-anlæg. Her aflæses månedligt, hvor meget
de enkelte ejendomme bruger af varme, varmt
vand og regnvand, ligesom de enkelte solcelle-
anlægs el-produktion også kan aflæses.

Oplysninger om ejendommenes forbrug af el,
koldt vand og gas skal derimod fortsat hentes
hos leverandørerne, der får dem via fjernaflæs-
ning eller indberetninger.

Ved en professionel elektronisk overvågning og
drift sikrer karréens gårdlaug og varmelaug en
optimal registrering af, hvordan karréen udnytter
ressourcerne. Ved kvartalsvise sammenligninger
af ejendommenes forbrug pr. beboer og pr. m
kan enhver beboer i karréen via internettet få et
billede af sit eget private og sin ejendoms for-
brug i forhold til naboens og gennemsnitsfor-
brugerens.

Den elektroniske registrering/overvågning omfat-
ter også karréens fælles elektronnøglesystem for
porte og fællesvaskeri – samt på sigt beboerlo-
kalerne, når de er blevet etableret. Nye nøgler,
erstatning af bortkomne nøgler, eller ændring i
de enkelte nøglers funktion styrer gårdlauget på
enkel måde fra CTS-anlægget. 

I de tidligste faser af forsøgsprojektet var der et
ønske om, at de fælles anlæg, dvs. såvel varme-
som regnvands- og solcelleanlæggene, skulle sty-
res og administreres af én organisation: Heste-
stalds-karréens Karrélaug.

I forbindelse med etableringen af varmecentra-
len – det først igangsatte fællesanlæg – stiftede
man et laug, der omfattede de ejendomme, som
ville aftage varme og varmt vand.

Det var tanken senere at udvide lauget til at om-
fatte alle karréens ejendomme, idet de alle via
byfornyelsesbeslutningen alligevel skulle deltage
i gårdanlæggets drift og vedligeholdelse. Øko-

nomien skulle styres ved hjælp af delregnskaber,
fordelingstal og forbrugsmålinger i forhold til,
hvem der var tilsluttet de enkelte anlæg.

Det forekom imidlertid juridisk meget komplice-
ret at samle det hele under ét laug, og man stif-
tede derfor også et gårdlaug, der skulle tage sig
af alle andre fællesanlæg end varmecentralen.
Oprindeligt var det tanken, at én person med
mange forskellige kompetencer skulle stå for den
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Den fælles varmecentral er styret af et CTS-anlæg (Central Teknisk
Styring). Temperaturen på vandet i centralvarmesystemet justeres
efter udetemperatur og vindhastighed, der måles på taget af Gas-
værksvej 16.



daglige praktiske drift og vedligeholdelse. Meget
ambitiøst skulle det være en “grøn gårdmand”,
der både var ildsjæl, hvad det økologiske angår,
en teknisk kyndig varmemester, en gartner med
grønne fingre, og en socialt indstillet vicevært 
– gerne beboer i karréen, der kunne smitte de
øvrige beboere med sit engagement.

Beklageligvis har det ikke været muligt at til-
knytte en person med disse mange kvalifikatio-
ner, og man måtte vælge andre løsninger.

I dag passes varmecentral og regnvandsanlæg
professionelt af et ingeniørfirma med bl.a. byg-
ningsdrift som speciale, og gården passes af en
lokal beboer med eget ejendomsservicefirma
suppleret af en lokal “grøn ildsjæl”.

Siden år 2000 er der udarbejdet årlige regnska-
ber for den fælles varmecentral. Herved er det
blevet muligt at sammenligne forbruget af varme
og varmt vand i de enkelte ejendomme og over
årene. Regnskaberne danner også grundstenen i
det der senere er blevet til karréens “grønne
regnskaber” (se side 50).

I forbindelse med denne afrapportering af for-
søgsprojektet er der i en del af 2006 gennemført
særlige målinger af regnvandsforbruget i de fem
ejendomme, der er tilsluttet, samt indhentet må-
linger fra Københavns Energi for boligernes/ejen-
dommenes individuelle el- og vandforbrug. På
den baggrund er der udarbejdet et samlet “grønt
regnskab 2006” for karréen.

Det er ønsket, at Karrélauget også fremover vil
udarbejde “grønne regnskaber”. 
(se Grønne regnskaber side 50).

Det er tanken, at de årlige grønne regnskaber for-
midles til karréens beboere og ejere i papirudgave
og på karréens hjemmeside på:
www.hestestalden.net
Som et forsøg på yderligere at gøre måleresulta-
terne synlige for omgivelserne er der etableret

en “lysavis” på toppen af trappe- og elevator-
tårnet på sidebygningen, Gasværksvej 16, som
kan ses fra Istedgade. Lysavisen har foreløbigt
kun været i drift i en kort prøveperiode, men det
er planen, at gårdlauget skal varetage den lø-
bende opdatering og generelle drift. I prøvepe-
rioden blev det konstateret, at lysavisen om
aftenen og natten virkede generende for bebo-
erne i ejendommene overfor i Istedgade, og den
blev derfor forsynet med skumringsrelæ, så den
– når den bliver sat i gang – kun tænder i dagti-
merne.

Gård- og varmelaug arbejder i fællesskab på at få
sat formidlingen af måleresultater på skinner.
Karréens hjemmeside er velfungerende, og der
arbejdes på at få lysavisen i funktion igen.

Under forsøgsprojektets afrapportering har man
imidlertid konstateret en række tekniske proble-
mer i produktionen fra enkelte solcelleanlæg og
regnvandsanlægget. Disse problemer er laugene
i gang med at løse, så de første grønne regn-
skaber til publicering kan give et rigtigt billede af
karréens ressourcestrømme. �
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Tekniske løsninger

• Central elektronisk overvågning

• Kabelforbundet aflæsning af målere til 
fordelingsregnskaber (varme, varmt
vand, regnvand, solcelle-el)

• On-line driftsovervågning og 
alarmhåndtering

• Ejendomsvise forskellige løsninger på
måling af individuelt forbrug

• Fjernaflæsning af individuelt el-forbrug

• Fjernaflæsning af forbrug af koldt vand 
pr. ejendom

• Elektronisk nøglesystem til fællesanlæg



GÅRDANLÆG

Det samlede, fælles gårdanlæg er fysisk opdelt
i tre mindre afsnit. Anlægget er etableret inden-
for byfornyelseslovens krav og økonomiske ram-
mer, hvilket har haft betydning for anlæggets
udformning, valg af materialer og udstyr m.v.

Der har helt ekstraordinært været muligheder for
at gennemføre særlige økologiske tiltag; for ek-
sempel i form af belægninger hvor vandet kan
trænge igennem, ekstra meget beplantning og
regnvandsbassiner.

Anlæggets hoveddisponering tager udgangspunkt i
områdets historie; det vil sige, at en del af anlæg-
get er inspireret af, at der oprindeligt har løbet en
å igennem det område, hvor karréen i dag ligger. 

Formål
Gennem forsøgsprojektet er mulighederne for øko-
logiske tiltag udvidet, og gårdanlægget har på
grund af særlige bevillinger kunnet udformes med
forsænkede arealer, flere terrænspring end normalt
og med vandanlæg, så betingelserne for, at det

kan blive ekstra grønt og frodigt, er til stede. I for-
arbejdets “Forslag til økologiprojekter, maj 1996”,
beskrives gårdanlæggets dele således:

”Nærarealerne langs forhusene har bevaret deres
tidligere niveau og er belagt med såkaldte “gen-
brugssten”. Disse arealer er tænkt til at kunne
tage et større slid og være der, hvor man kan
grille, pudse sin cykel og have samvær med andre
beboere. Nærarealerne benyttes også som lokale
legepladser og giver plads for affaldscontainere
og cykelparkering langs energiakserne. Deres ud-
formning, møblering og beplant ning er tænkt
præget af de lokale beboeres specielle krav og
ønsker.

Haverne i gårdens midte bruges i højere grad end
nærarealerne i fællesskab og er sammensat af
bløde græsplæner med frodige blomsterbede,
buske og masser af træer. Der er regnvandsbas-
siner, vandingsanlæg og dyrkningsbede. Det hele
tænkes med tiden at danne en frodig oase, hvor
store træer kan give skygge på en varm dag, eller
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Gennem haverne er anlagt slyngede brolagte 'grønne' stier, der symboliserer det åløb der i 1800-tallet løb,
hvor karréen nu er beliggende.



hvor man kan ligge og sole sig i græsset, lege eller
bare sidde og nyde lyden af vand, blomsterduft
og fuglesang”.

Løsninger
Udformningen af det endelige gårdanlægsprojekt
følger i sin hoveddisponering de oprindelige in-
tentioner, men visse steder har man måttet gå
på kompromis.

Haverne er flere steder blevet mindre end forud-
sat i de første skitser, specielt i de gårdafsnit,
hvor køreadgang til baggårdserhverv og garager
er bibeholdt. I det sydligste gårdafsnit har det
faldende terræn mod Istedgade betydet, at haven
ikke er blevet et forsænket areal. Det er nær-
arealet mod Istedgade derimod, således at af-
vandingen ikke har kunnet ske til haven, men i
stedet er ført til kloak eller faskine.

I forbindelse med nødvendige besparelser er en
række faste belægninger omkring bygninger i
karrémidten erstattet af grusbelægninger, frem-
stillet af nedknust teglmateriale.

De grusbelagte arealer harmonerer med områ-
dets havepræg, men det har visse steder vist sig
at være uhensigtsmæssigt med grus langs fun-
damenter, der er særligt udsat for fugt. Derfor har
flere ejendomme selv forsynet gangstier – og en-
kelte steder større arealer – med belægningssten.

I byfornyelsesbeslutningen var det oprindeligt
forudsat, at parkeringsarealet bag Gasværksvej
16, sidebygningen, skulle fungere med delt an-
vendelse for erhverv og beboere; dvs. med par-
kering i dagtimerne og leg og boldspil udenfor
arbejdstid.

Ved en tillægsbeslutning er dette dog blevet æn-
dret, så arealet fysisk deles op i et parkerings-
areal og et boldspilsareal i tilknytning til det
sydligste gårdafsnit. Boldspilarealet anlægges i
forbindelse med etableringen af beboerlokalerne
på taget af Gasværksvej 16.
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Gennem låge med elektronisk låsesystem har karré-
ens beboere adgang til børneinstitutionens boldbane
udenfor åbningstid.



Samlet vurdering
Et grundlæggende vilkår for gårdanlæggets ud-
formning har været, at man i byfornyelsesbeslut-
ningen har villet tilgodese både boligernes behov
for grønne lege- og opholdarealer og erhvervenes
ønsker om fortsat adgang for biler.

Beslutningen muliggør begrænset erhvervspar-
kering i det nordlige gårdafsnit i forbindelse med
af- og pålæsning af varer, men altså ikke varig
parkering. 

Blandingen af boliger og erhverv har, som det var
ønsket, givet en “levende” karré. Men kombina-
tionen har også betydet, at gårdlauget til stadig-
hed slås med omfattende ulovlig kørsel og
parkering, hvilket er problematisk i forhold til de
legende børns sikkerhed.

Arbejdet med at sænke terrænet i karréens midte,
dvs. selve havearealerne, var særligt dyrt på

grund af de ekstra anlægsudgifter til bortkørsel
og deponering af delvis forurenet jord, men ef-
fekten af arbejdet er, at der er skabt særlige kva-
liteter i form af stor frodighed og landskabelig
karakter.

Den overordnede disponering med energi-akser-
nes placering i store bueslag har bestemt for-
holdet imellem, og størrelsen på, de belagte og
de grønne arealer.

Den oprindelige tanke om aktive og “brogede”
nærarealer og rolige frodige havearealer er tilsy-
neladende ikke rigtigt efterlevet i beboernes brug
af gårdanlægget. De belagte nærarealer har en-
kelte steder en størrelse, så de, før beplantnin-
gen får rigtigt fat, kan virke forblæste og golde.
Omvendt er det positivt, at de belagte arealer
giver god plads til småbørnsleg, de voksnes grill-
aftener og pudsning af knallerten og lignende 
aktiviteter.

En velvoksen beplantning og en mere bevidst og
funktionsbestemt brug af nærarealerne kan på
længere sigt give gårdanlægget yderligere kvalitet.

�
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Tekniske data

• Friareal i alt: 6.603 m2  
(ekskl. Institutionen Eskildsgade 7-11 og
tilkørsel/parkering på Gasværksvej 16), 

• Heraf grøn have: 1.588 m2, 
genbr. fliser: 3.012 m2  brosten: 308 m2
grus: 1.318 m2 energiakser, 
overdækninger m.v.: 377 m2  

• haverne indeholder forskellige arter af
planter: 30 stauder, 5 løgplanter, 
25 træer og buske, 13 slyngplanter

• 4 fællesporte, 3 hegn med fælles låge 
- alle med elektronisk lås

Gårdanlægget er opdelt i 3 afsnit, hver med forsæn-
kede fælles haveanlæg i midten og, adskilt herfra af
energiakserne, nærarealer med faste belægninger
langs bygningerne. Varmecentral og beboerlokaler
med tagterrasse i Gasværksvej 16 og 'grønt' fælles-
vaskeri i Gasværksvej 8 er markeret med orange farve.



BEBOERLOKALER OG TAGTERRASSE

Hestestalds-karréens beboere har, sammenlignet
med områdets øvrige større byfornyede karréer,
begrænsede friarealer til rådighed, fordi så
mange baghuse blev bevaret, og der desuden
fragår en del areal til de eksisterende erhverv.

Som kompensation for manglen på fælles op-
holdsarealer åbnede byfornyelsesbeslutningen
for, at der kunne etableres fælles beboerlokaler
i Hestestalds-karréen.

Som et led i den generelle opgradering af indu-
stribygningen Gasværksvej 16, blev det planlagt
at etablere lokaler og tagterrasse på taget af byg-
ningens sidehus.

Bygningen lægger endvidere kælderlokale til den
fælles varmecentral og facader til det fælles sol-
celleanlæg – alle tre projekter indgår i det sær-
lige økologiprojekt.

Adgangen til beboerlokalerne sker via et fritstå-
ende, kombineret trappe- og elevatortårn ved si-
dehusets sydvestlige hjørne.

Tårnet er beklædt med solcellepaneler, og øverst
er der placeret en rullende lysavis. Tårnet er et
iøjnefaldende vartegn i moderne arkitektur, og
med sin beklædning af solceller signalerer det
bæredygtighed.

Via lysavisen kan der oplyses om karréens sær-
lige byøkologiske tiltag og karréens ressource-
forbrug til såvel karréens egne beboere som
forbipasserende borgere, idet tårnet også er syn-
ligt fra Vesterbros hovednerve, Istedgade, hvor
bebyggelsen i karréens sydvestlige hjørne er lav
og giver mulighed for indblik til karréens indre.

I forbindelse med renoveringen af Gasværksvej
16 blev der etableret en fælles tagterrasse øverst
oppe på sidebygningen.

På grund af et ejerskifte af ejendommen og en
række forhold i den forbindelse er der store for-

sinkelser i opførelsen af beboerlokalet, der først
forventes at stå færdigt i 2009.

Først når fælleslokalerne er opført, vil karréens
beboere få adgang til taget via tårnet, og det vil
ske via det elektroniske nøglesystem, som hele
karréen deler.

Beboerlokalet bliver et vigtigt omdrejningspunkt
for den fremtidige organisering af karréens ak-
tive beboere og ejere, der skal stå for den videre
ressourceovervågning og -styring i karréen. �
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Trappe- og elevatortårnet har belysning om natten,
styret af bevægelsesføler. Foto: Keith Williamsson. 
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ANDRE INITIATIVER – ENKELTE EJENDOMME

Hestestalds-karréen fremstår som en 'grøn' karré, bl.a. fordi ejerne med byfornyelsesstøtte har opsat 
espaliers for kravle- og slyngplanter.



Udover de større projekter er der under forsøgs-
projektet gennemført en række mindre byøkolo-
giske initiativer.

På baggrund af en bruttoliste over tiltag som
kunne opnå støtte – enten delvis støtte indenfor
den “almindelige” byfornyelse eller 100% støtte
efter særlig godkendelse – blev de enkelte ejen-
domme opfordret til at indsende ansøgninger og
efterfølgende lade deres egne rådgivere stå for
gennemførelsen af forsøgsdelen og koordinerin-
gen med den øvrige renovering. Af rapportens
bilag fremgår, hvilke tilbud de enkelte ejendom -
me har fået, og hvilke delprojekter de har gen-
nemført.

De enkelte økologiske tiltag er projekteret og ud-
ført yderst forskelligt, idet valg af løsning har været
helt op til den enkelte ejer og dennes rådgivere.

“Almindelig” byfornyelsesstøtte
Ejendomme, der som følge af byfornyelsesbeslut-
ningen fik nye wc/bad og køkkener og dermed
også mekanisk ventilation, blev opfordret til at
lade udsugningsanlægget udføre med varmegen-
vinding. I alt 6 af karréens ejendomme, svarende
til 49 boliger, har etableret sådan et anlæg.

Ejendomme, der ikke fik nye wc/bad eller køkke-
ner, kunne få støtte til udskiftning af armaturer
og toiletter til vandbesparende udgave.

Der er ikke foretaget en opgørelse af hvor mange
af karréens boliger, der har fået dette, men i
løbet af byfornyelsesprocessen sker fremstillin-
gen af armaturer og toiletter næsten udeluk-
kende indenfor vandbesparende udgaver. 

Alle ejendomme blev opfordret til at opsætte in-
dividuelle målere, ikke blot på varmen og det
varme vand, men også på det kolde vand.

Alle karréens 269 boliger har individuelle målere
på varme og varmt vand, og 158 boliger har
(59%) på koldt vand. Ingen boliger har individu-

elle målere på regnvand. Dette måles kun ejen-
domsvis.

Alle ejendomme blev opfordret til i deres ren-
overingsprojekter at medtage “begrønning” af fa-
cader. 

I det oprindelige forslag til forsøgsprojekter lan-
cerede man begrebet ”Kombi-gavle”, hvor den
del, der ikke får så meget sol, tilplantes med
skyggeegnede planter, og den del, der er i sollys
det meste af dagen, forsynes med solcellepaneler.

I alt har 7 af karréns ejendomme fået facade-be-
grønning (med eller uden støtte), heraf kun én i
form af ”Kombi-gavl”.

100% støtte efter særlig godkendelse
Oprindeligt var der mulighed for at opnå 100%
støtte til etablering af individuelle solcelleanlæg
og separat vandtilførsel tilkoblet det fælles regn-
vandssystem.

Men ejerne blev også opfordret til at etablere et
separat afløbssystem for at gennemføre forsøg
med renset ”gråt” spildevand. Dette delprojekt
med vandrensning blev imidlertid opgivet, idet
alle erfaringer indtil da (1996) havde vist, at den
tilgængelige teknik ikke gav tilstrækkelig høj
vandkvalitet, end ikke til tøjvask. Det lykkedes
dog, som en form for fremtidssikring, at etablere
separate afløb i flere af karréens ejendomme.

Siden er der ikke i nævneværdigt omfang eks-
perimenteret med og udviklet brugbare løsninger
til rensning af “gråt” spildevand, og anvendelsen
af de separate afløb i ejendommene har for-
mentlig lange udsigter.

Separate afløbssystemer udgjorde en samlet mer-
udgift på under 1% af de omfattede ejendommes
samlede støtteberettigede byfornyelsesudgifter.

I 8 ejendomme er der etableret et selvstændigt
rørsystem, der kan levere separat vandtilførsel i
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form af regnvand til toiletskyl og tøjvask, og i
projektet for det fælles vandanlæg har man sik-
ret mulighed for tilkobling til det fælles regn-
vandsanlæg.

Indtil i dag er foreløbig 5 ejendomme tilsluttet,
og således benytter i alt 128 (47%) af karréens
boliger regnvand til toiletskyl og tøjvask.

Udover karréens to fælles solcelleanlæg er der
med 100% støtte etableret individuelle solcelle-
anlæg for egen elproduktion på fire ejendomme.
Anlæggene drives og vedligeholdes af de enkelte
ejendomme, der til gengæld får den producerede
strøm “forærende”.

Samlet vurdering
Ventilation med varmegenvinding er i Hestestalds-
karréen kun afprøvet i meget begrænset omfang,
og beboernes erfaringer er ikke udpræget positive.

I Gasværksvej 8 D har anlægget endnu ikke kun-
net indreguleres og støjskærmes på tilfredsstil-
lende måde.

I Gasværksvej 10 B-C har anlægget, iht. beboer-
nes oplysninger, et elforbrug, der er helt ude af
proportion med gevinsten ved varmegenvindingen,
bl.a. fordi den indblæste luft forvarmes ved el.

Begrønningen er langsomt ved at få karakter, men
langtfra alle ejendomme har benyttet sig af mu-
ligheden for tilskud, og karréens indre har endnu
ikke opnået den frodighed, man fra starten drømte
om.

Etablering af vandbesparende armaturer og toilet-
ter og individuel forbrugsmåling var i byfornyelsens
start ikke en selvfølgelig del af de støtteberetti-
gede renoveringsudgifter. Det er de blevet siden
hen, og de indgår nu som et minimumskrav i alle
offentligt støttede byfornyelsessager. �
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ØKOLOGIPROJEKTER - OVERSIGT
Ejendommenes deltagelse i fællesanlæg og "projekter for enkeltejendomme"

Bygninger / adresse / antal boliger Fællesanlæg Projekter på enkeltejendomme
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Vesterbrogade 47/ Gasværksvej 2 16

Gasværksvej 4A-C, 6A-C, forhus 26

baghus 2 0

Gasværksvej 8 A-B, forhus 13

Gasværksvej 8 C-E, baghus 3 4

Gasværksvej 10A, forhus 9

baghus 1 og 3 14

Gasværksvej 12 A-E 54

Gasværksvej 14, forhus 10

baghus, børneinstitution 0

Gasværksvej 16, forhus med sidebygn. 0

Gasværksvej 18 A-B 12

Istedgade 40 A-C 20

Istedgade 42 A-B 12

Istedgade 44-46 10

Eskildsgade 23 3

Istedgade 48-50 1

Eskildsgade 17-21, parkering mv. 0

Eskildsgade 13-15 26

Eskildsgade 7, midlertidig institution 0

Eskildsgade 3-5 17

Eskildsgade 1/Svendsgade 1 15

Vesterbrogade 51 7

baghus 0

Vesterbrogade 53, kirke 0

Angiver hvor fællesanlæggets hoveddel er placeret



LOKAL FORANKRING

Projektet ”Synlig ressourcebalance” var fra starten
i 1994 født med lokal opbakning fra karrérådet.

De første initiativer og kontakter til eksterne kon-
sulenter blev taget af Byfornyelse København,
men deres idéer vandt ikke umiddelbart lokal
genklang. Efter et halvt års intern debat og tæn-
kepause vendte karrérådet positivt tilbage med
ønsker om et katalog over mulige økologiske til-
tag, mere tid til lokal debat og lokal godkendelse
af en eventuel ansøgning om forsøgsmidler.

Karréråd og økologi
Karrérådet udtrykte sin holdning til økologi, som
i korte træk var følgende:
• må ikke være styrende for byfornyelsen
• må ikke forsinke og dermed forlænge gen-

husningen
• må ikke medføre højere husleje.

Ligeledes var der krav om:
• realistiske økonomiske beregninger før 

endelig beslutning
• udgiftsneutralt anlæg vedrørende drift 

og vedligeholdelse
• realistiske hensættelser til eventuel til-

bagevenden til konventionelle løsninger
• penge til beboerudpeget konsulent.

I 1994 blev der sendt flere ansøgninger til mini-
steriet om støtte, men disse blev ikke imøde-
kommet. Den positive lokale holdning havde dog
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Øverst:
Trappe- og elevatortårnet blev først bygget efter at
være udført i model 1:1. Modellen viste bl.a., hvor-
dan solcellerne kunne anvendes som vægge i tårnet.
Tårnmodellen blev anvendt som en udstillingsstand
i Øksnehallen under Miljøugen i år 2000.

Nederst:
Modeller af energiaksernes opbygning i mål 1:1 og
1:20 (billedet) blev fremstillet som led i informatio-
nen til beboerne i karréen.



givet grobund for nye initiativer, og Karrérådet
nedsatte en gård- og økologigruppe samt udpe-
gede et konsulentteam (4 konsulenter).

Uden økonomisk sikkerhed udarbejdede konsu-
lenterne i samarbejde med gård- og økologigrup-
pen et idéoplæg, der blev godkendt på et større
beboermøde i efteråret 1995. Dette forarbejde
blev efterfølgende betalt af ministeriet. Under idé-
fasen var økologien på dagsordenen ved stort set
alle karrérådets møder, i alt 11 i denne periode.

”Klyngemøder”
I 1995 - 96, midt under de afgørende kommunale
beslutninger om byfornyelsen af karréen, blev
der holdt en række forberedende møder med in-
volverede myndigheder med henblik på udarbej-
delse af et mere udbygget forslag til øko  logiprojekt
og en fornyet støtteansøgning.

Udkastet blev debatteret og tilrettet på såkaldte
”klynge-møder” for ejere og beboere i hvert af
karréens tre gårdafsnit, for om muligt at justere
det i forhold til “klyngernes” individuelle ønsker.

Etablering af varmelaug
Parallelt blev der arbejdet på at få mere juridisk
bindende tilsagn fra bygningsejerne til forsøgs-
projektets øvrige dele, da dette var en forud-
sætning for ministeriets økonomiske støtte. 

Den fælles varmecentral, rør og teknikkanaler blev
”prøven” på, om forsøgsprojektet ville kunne lyk-
kes. Etableringen af Hestestalds-karréens varme-
laug i februar 1997 gav grundlag for støtte til den
første etape, og i efteråret 1997 fik idéen om en
fælles varmecentral opbakning i en lokal høring.
Varmelauget var herefter “bygherre” på projektet,
der stod færdigt i slutningen af 1999, og varme-
anlægget har siden været drevet af varmelauget.

Varmecentralen var sammen med teknikkana-
lerne afgørende for disponeringen af gårdanlæg-
get, og økologi-projektet var derfor igen til debat
på ”klyngemøder”.

Der var nu taget nogle afgørende skridt, og hvis
det hele skulle lykkes, måtte der arbejdes videre
med et samlet gårdanlægsprojekt inklusive tek-
nikkanalernes overbygninger og regnvandsan-
lægget under haverne. I givet fald skulle det hele
jo koordineres og udføres i sammenhæng.

I maj 1998 blev et gennemførelsesprojekt til gård-
anlæggets hoveddisponering sendt i høring. Det
positive resultat af høringen blev grundlaget for
ministeriets tilsagn i juni 1998 til det samlede
økologiprojekt ”Synlig ressourcebalance”.

Stormøder - udstillinger
Under den videre projektering og gennemførelse
var karrérådet centralt placeret i processen. Der
blev afholdt flere ”stormøder”, og under kommu-
nens miljøuger blev der gennemført udstillinger i
både Øksnehallen og på Rådhuspladsen, hvor pro-
jektet blev præsenteret for den øvrige offentlig-
hed. Man holdt fælles karrérådsmøde om stiftelse
af gårdlaug, foruden de mange lokale beboermø-
der i karréens ejendomme, så beboerne blev
“klædt på” til de fælles beslutninger.

Stiftelse af gårdlaug
I slutningen af 2002, hvor det sidste af forsøgs-
projektets fællesanlæg – det store solcelleanlæg
på Gasværksvej 16 – stod færdigt, kunne man
holde stiftende generalforsamling i Hestestalds-
karréens Gårdlaug.

Efter stiftelsen har lauget varetaget drift og ved-
ligeholdelse af alle karréens fællesanlæg – bort-
set fra varmecentralen, der hører under varme-
lauget.

Der var dog fortsat et par hængepartier, før gård-
lauget kunne træde i fuld funktion, idet de enkelte
ejendommes tilslutning til regnvands anlægget
manglede.

Desuden manglede beboerlokalerne og friarea-
lerne omkring elevator- og trappetårnet til taget
af Gasværksvej 16 at blive etableret.
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Svær forankring
Da de sidste projekter blev afleveret, havde be-
boere og ejere, administratorer, teknikere og en-
treprenører m.fl. været i gang i 8 år.

Det kunne derfor med rimelighed forventes, at
kræfterne og gejsten ville være sluppet op, hvorfor
det er ekstra glædeligt at konstatere, at flere af de
oprindeligt aktive beboere stadig er på banen i kar-
réens to laug, og at nye beboere er kommet til.

Det er tydeligt, at projektets formidlingsaktiviteter,
herunder karréens hjemmeside med løbende op-
følgning på ressourceforbruget, vil kunne sætte
den videre drift og vedligeholdelse af anlæggene
og delprojekterne “på skinner”. 

Formidlingsaktiviteterne har også medvirket til, at
det samlede projekt – trods de store udfordrin-
ger undervejs – er godt lokalt forankret. �
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Til en udstilling i Øksnehallen i 1999 blev der fremstillet en model af karréen i mål 1:50. Efter udstillingen
fungerede den som informations- og diskussionsmodel lokalt i karréen. Foto: Jørgen Jørgensen.



BEBOERHOLDNINGER

I slutningen af 2006 og begyndelsen af 2007
gennemførte Byfornyelse København en spørge-
skemaundersøgelse blandt beboerne i Heste-
stalds-karréen, og undersøgelsen fik en samlet
svarprocent på i alt 37%.

Målet med undersøgelsen var at få afdækket be-
boernes holdning til byfornyelsens økologiske
forsøgsprojekter, specielt projekternes påvirk-
ning af beboernes ressourcemæssige adfærd og
forbrug.

Hvem har svaret?
De beboere/husstande, der har svaret, er karak-
teriseret ved:
• mange enlige eller par og få familier
• mange med videregående uddannelse
• halvdelen er flyttet ind før byfornyelsen 

af ejendommen
• mange der finder deres bolig attraktiv og for-

venter at blive boede i mere end fem år.

Økologi
På spørgsmålet om beboerne ved, hvor ressour-
cerne varme, vand og el kommer fra, svarer over
halvdelen “ja”. Hovedsageligt folk, der har boet
i karréen før byfornyelsen blev gennemført ved,
hvor vandet til toiletskyl og vaskemaskine kom-
mer fra. mens kun en begrænset del ved, hvem
der leverer el og vand til gården og fællesvas -
keriet.

Økologiprojektets mål om at øge beboernes be-
vidsthed gennem synliggørelse i bred forstand
ser ud til kun i nogen grad at være nået. Af de
beboere, der har svaret, mener:

• 26% at de økologiske tiltag som helhed har
ændret deres adfærd i retning af at spare

• 34% hverken/eller
• 40% at tiltagene kun lidt eller slet ikke har

påvirket dem i den retning. En del af disse
angiver som begrundelse, at de allerede var
økologisk bevidste og derfor mindre påvir-
kede af de nye tiltag.

Beboernes opfattelse svinger lidt fra projekt til
projekt. Regnvandsanlægget ser ud til at have
øget folks ressourcebevidsthed mest og energi-
akserne mindst.

Af svarene fremgår, at en stor del af beboerne
mener, at man har – og vil kunne – påvirke dem
gennem det lokale organisatoriske og admini-
strative arbejde, og op imod halvdelen mener, at
også lysavisen vil kunne påvirke dem.

Gårdanlægget
De økologiske projekter har energiakserne som
omdrejningspunkt – en tydelig markering og in-
direkte synliggørelse af karréens ressource-
strømme. Energiakserne har i høj grad påvirket
gårdanlæggets hoveddisponering og udformning
i øvrigt, og det er derfor interessant, om de bin-
dinger de har medført, har virket positivt eller
negativt på beboernes opfattelse af gårdanlæg-
gets kvalitet.

Blandt de der har svaret, er den procentvise for-
deling mellem tilfredshed og utilfredshed med de
forskellige dele af gårdanlægget følgende: 
• 34% mener, at gårdanlægget har levet op til

deres forventninger
• 25% mener, at det ikke har.

Der er mest positiv holdning blandt beboere, der
har været med i processen, og som har boet i
karréen, før byfornyelsen blev gennemført. 

Der er overordnet set tilfredshed med arealerne
i gårdanlægget bort set fra størrelsen af græs-
arealerne. 
På de øvrige spørgsmål er svarene blandt andet: 
• 42% er tilfredse og 34% er utilfredse med for-

delingen mellem grønne og belagte arealer 
• 33% er tilfredse og 20% er utilfredse med

forholdet mellem arealer af “privat” og fælles
karakter 

• hovedparten er tilfredse med mængden af
planter og typerne af hhv. planter og belæg-
ningssten
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• halvdelen er utilfredse med størrelsen af græs-
arealerne, mens 1/3 er hhv. tilfredse eller util-
fredse med størrelsen på grusarealerne

Der er meget forskellige meninger om facilite-
terne i gården. Mest markant er at: 
• 73% er tilfredse med muligheden for tøjvask
• 50% er utilfredse med cykelparkeringen
• 23% er tilfredse med legemuligheder for kar-

réens børn

Der er størst tilfredshed med gårdanlægget
blandt beboerne i stueetagen. 

Samlet vurdering
I betragtning af det yderst vanskelige og meget
langtrukne gennemførelsesforløb, som byfornyelsen
af karréen har haft, kan det konkluderes, at der

blandt beboerne er en positiv - dog ikke markant -
opfattelse af forsøgsprojektets økologiske tiltag.
Man kan spore en vis tro på, at det har haft en be-
tydning allerede, og at den kan øges i fremtiden. 

De grønne regnskaber underbygger denne opfat-
telse (side 50). 

Når beboerlokalerne på taget af Gasværksvej 16,
sidehuset, er færdige og kan benyttes af karréens
beboere, vil lokalerne kunne danne ramme om
endnu stærkere beboerfællesskaber, der kan fun-
gere som katalysatorer i arbejdet med at øge be-
boernes opmærksomhed på ressourceforholdene.
Herved kan der forhåbentlig ske en yderligere ud-
nyttelse af projektets muligheder og derved
opnås forbedrede resultater i form af et lavere
ressourceforbrug. �
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Foto: Allan Nelsson.



ERFARINGER OG ANBEFALINGER

Fra de tidligste faser stod det klart, at forsøgs-
projektet primært fokuserede på to forhold:

• at engagere de lokale beboere/ejere mest
muligt

• at synliggøre de byøkologiske tiltag

Der var således både en intern og en ekstern di-
mension i projektets primære målsætning.

Eventuelle innovative erfaringer var naturligvis
meget velkomne, men disse var kun af sekundær
betydning i projektets overordnede målsætning.

Alle projektets energi- og vandbesparende løs-
ninger var i deres virkningsprincip afprøvet før,
om end i samme store skala og under de samme
administrative og styringsmæssige forhold, som
det blev tilfældet i Hestestalds-karréen.

I det følgende skal en række nyttige erfaringer
fremdrages, delprojekt for delprojekt med såvel
de administrative, som de tekniske aspekter.

Ejerforhold
Hvis fællesanlæg eller lignende skal omfatte en
gruppe forskellige ejerformer, bør man før man
starter vurdere om sammensætningen af ejerfor-
mer er egnet.

Andelsboligforeninger, ejerforeninger og private
udlejere m.fl. kan have vidt forskellige interesser
i at indgå i såvel et administrativt som et prak-
tisk fællesskab.

I Hestestalds-karréen har det typisk været “råde-
over” ejendommene og andelsboligforeningerne,
der har vist den største interesse.

I “råde-over” ejendommene ejet af Københavns
Kommune, var der på forhånd en form for “krav”
fra ejerside om deltagelse i forsøget. I andels-
foreningerne, hvor ejere og beboere er de samme
– organiseret i et indbyrdes økonomisk afhæn-
gigt beslutningsfællesskab – var der en sund

skepsis, men for alle bortset fra én, en positiv
holdning til at medvirke.

Hverken karréens to private udlejningsejendomme,
eller den ene ejerlejlighedsejendom, var fra star-
ten interesserede i at indgå i en forpligtende drift
af den fælles varmecentral. De kan til gengæld,
med deres traditionelle individuelle anlæg, fungere
som en form for reference-ejendomme.

Fælles varmecentral
Før en beslutning om fælles varmecentral er det
vigtigt nøje at overveje placeringen af varmecen-
tralen, så der ikke i løbet af anlægsfasen eller
senere i driftsfasen opstår unødvendige vanske-
ligheder af enten planlægningsmæssig og/eller
administrativ art.

Det skal blandt andet sikres, at der er sammen-
hæng i tidsplanen for renoveringen af den byg-
ning, hvori centralen placeres, og for selve
anlægget. Begge skal være færdige, når den før-
ste af de renoverede ejendomme er klar til til-
slutning.

I Hestestalds-karréen havde man under de ind-
ledende faser af byfornyelsesprocessen etableret
et godt samarbejde med ejeren af ejendommen
Gasværksvej 16. Ejeren var fra starten indstillet
på at udleje en del af kælderen, så den fælles
varmecentral kunne placeres der. Men trods dette
gode udgangspunkt var anlægget ikke færdigt,
da den første ejendom skulle tilsluttes. Den
måtte derfor i første omgang tilsluttes en i hast
etableret midlertidig varmecentral.

Et andet forhold, der burde være taget højde for
tidligt i projektets planlægning var, tidlig afkla-
ring af alle myndigheds- og interessentkrav.

Københavns Energi/Vand ville som udgangspunkt
– kun tillade vandledninger ført på tværs af ma-
trikelskel, hvis der var lyst en særlig deklaration
herom. Heldigvis ændrede man praksis på dette
punkt, hvilket var en stor lettelse i projektets
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fremdrift. Man havde kort forinden denne for-
hindring været igennem et længerevarende og
yderst vanskeligt forløb med særlige ejerdekla-
rationer i forbindelse med varmelaugets stiftelse.

Et tredje forhold der bør nævnes er, at Køben-
havns Energi/Vand ikke kunne oprette et særskilt
fælles vandstik i varmelaugets navn, men kun i
ejendomsejerens navn. Dette kan kun lade sig
gøre for stik til fjernvarme og el. I Hestestalds-
karréen betyder det ekstra administration, da be-
taling af regninger må gå gennem varme-
central-ejendommens ejer.

Vandanlæg
Teknikken bag og driften af et regnvandsanlæg er
kendt viden, men størrelsen på anlægget i Heste-
stalds-karréen er ikke set magen til herhjemme.

For fællesprojekter er det vigtigt, at snitfladerne
mellem fællesprojekt og individuelle ejendoms-
projekter, både i anlægsfasen og i driftsfasen, er
helt klare fra starten. Det var de åbenbart ikke i
tilfældet med regnvandsanlægget. Der opstod

uoverensstemmelser omkring, hvem der skulle
stå for og betale ejendommenes endelige til-
slutninger.

Solcelleanlæg
En erfaring omkring solcelleanlæggene, det er
værd at give videre er, at der skal ske en tidlig
koordinering ved valg af solcelle-typer, nødven-
digt tilbehør (målere) og tilslutningssystem (un-
dercentraler, impulsgivere).

Desuden bør man allerede i projekteringsfasen
afklare, hvordan anlægget skal fungere i forhold
til den daglige el-leverandør i tilfælde af “over-
produktion” af el.

I Hestestalds-karréen har den fælles overvågning
og måling været svær at få styr på, trods etable-
ringen af karréens fælles CTS-anlæg. Solcelle-
anlæggene har været projekteret af forskellige
rådgivere og har derfor ikke fra starten været
konstrueret med vekselrettere, målere og im-
pulsgivere efter en fælles standard, så de kunne
“snakke” med CTS-anlægget.
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Energi-akserne har af en del beboere været kritiseret
for ikke at passe ind i gårdanlæggets snævre rum og
grønne karakter.

Haveanlæggene i det nordlige gårdafsnit, før beplant-
ningen har fået rigtigt fat. Foto: Allan Nelsson.



Ligeledes fungerede det eksterne køb og salg af
strøm ikke som oprindeligt tænkt. Der har i flere
omgange været gjort forsøg på at få overblik, bl.a.
over de af Københavns Energi opsatte målere.

Overblikket over solcelleanlæggene er nu på
plads, men ved igangsætning af lignende pro-
jekter kan det anbefales at være opmærksom på,
at den overordnede koordinering mellem de en-
kelte solcelleprojekter er en forudsætning for på-
lidelige måleresultater, der kan sammenlignes
med resultaterne fra andre solcelleanlæg.

Teknikkanaler
Valget af løsning, når det gælder rør- og kabel-
lægning, må bero på både ejendommenes kend-
te og forventede behov samt på økonomien på
anlægstidspunktet.

Alternativet til at lægge et fælles rørsystem i ud-
vendige og tilgængelige teknikkanaler vil være
enten at forsøge at trække dem gennem bygnin-
gernes kældre, hvis det kan lade sig gøre, eller
blot at grave dem ned, hvor der nu er plads til det,
som man ofte ser det med fjernvarmeledninger.

Rørføring i fælles teknikkanaler kan formentlig
med fordel etableres i andre karréer, hvis man
kan sikre en koordineret og samtidig renovering
af ejendomme.

Men merudgiften skal kunne opvejes, dels af be-
sparelser i det offentlige ledningsnet, dvs. pri-
mært fra fjernvarmenettet, dels af besparelser i
drift og vedligeholdelse.

På det tidspunkt, hvor forsøgsprojektet blev
“født” i begyndelsen af 1990’erne var Køben-
havns Energi allerede i fuld gang med udbyg-
ning og omlægning af fjernvarme-nettet fra
damp til vand, både på Vesterbro og i andre by-
dele. Forestillingen om at etablere tilsvarende
interne rørsystemer i andre karréer var derfor
ikke ren utopi.

Men nu, 15 år senere, hvor nettet i København
er så godt som fuldt udbygget, må man sige, at
den anlægsøkonomiske fordel er svær at få øje på.

Ligeledes er det oplagt, at en lokal drift og ved-
ligeholdelse af en del af forsyningsnettet ikke
uden videre kan overdrages til individuelle, lo-
kale karrélaug, der ikke umiddelbart vil få glæde
af de offentlige besparelser.

Det skal dog siges, at karréens “grønne regn-
skaber” klart viser driftsøkonomiske fordele ved
en samlet, fælles forsyning med varme og varmt
vand til en hel karré, forudsat, at anlægsudgif-
terne til teknikkanalerne kan holdes udenfor.

Gårdanlægget
Et gårdanlæg kan først bedømmes, når det er
groet til, har fungeret nogle år og fundet sit dag-
lige brugsmæssige leje. Her 6-7 år efter afleve-
ringen er gårdanlægget begyndt at finde sin form,
og nu hvor de lokale menneskelige ressourcer
ikke “sluges” i byfornyelsesprocessen, begynder
beboerne at sætte deres præg på karréens for-
skellige friarealer.

Den overordnede idé i Handlingsplanen for Indre
Vesterbro om at bevare en blanding af boliger og
erhverv i Hestestalds-karréen, præger i nogen grad
gårdanlæggets indretning og brug.

I det nordlige gårdafsnit er det, trods elektronisk
låsesystem og automatisk port, svært at styre
blandingen af biler og børn. 

I det sydlige afsnit lagde byfornyelsesbeslutnin-
gen oprindeligt op til tidsmæssigt delt anven-
delse mellem erhvervsparkering og beboeraktivi-
teter på friarealet i Eskildsgade 17-21.

Tillægsbeslutningen vil formentlig løse de proble-
mer som ejeren så i denne ordning. En klar fysisk
adskillelse mellem parkering, ophold, boldspil og
leg vil nok vise sig at have en gavnlig effekt.
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Alt i alt er der blandt beboerne kun en fjerdedel,
der er tilfredse med legearealernes størrelse. Dette
skyldes blandt andet en udvikling i beboersam-
mensætningen, det var vanskeligt at forudse. 

De beboere, der var aktive i planlægningen tilbage
i 1990’erne, havde ikke forestillet sig, at karréens
børnetal ville vokse så markant, som tilfældet er,
og derfor prioriterede de generelt anvendelige fæl-
lesarealer frem for særlige lege- arealer.

Projekter på enkelte ejendomme
De primære projekter på de enkelte ejendomme 
– forberedelse for tilslutning til regnvandsanlæg-
get, dvs. separat vandtilførsel og/eller fremtidssik-
ret adskillelse af gråt og sort spildevand (sepa-
rat/dobbelt afløb) og/eller individuelle solcellean-
læg – er alle gennemført med fuld forsøgsstøtte.

De sekundære projekter har været en række til-
tag, der indgik som ”anbefalinger” i kommunens
daværende miljøplanlægning, men som for fleres
vedkommende efterfølgende har været et mini-
mumskrav for opnåelse af byfornyelsesstøtte i
Københavns Kommune. De omfatter vandbespa-
rende toiletter og armaturer, individuelle vand-
og varme målere, varmegenvindings anlæg, af-
faldshåndtering i lejlighederne, energiruder, mil-
jøvenlige materialer og facadebegrønning.

Udgifterne til disse arbejder blev medtaget som
delvist støttede arbejder under den almindelige
byfornyelse.

De enkelte ejendommes projekter var imidlertid
ikke direkte koblet sammen med de fælles øko-
logiprojekter. I stedet var der mulighed for at
søge individuel støtte for den enkelte ejendom.
Det viste sig at være meget forskelligt, hvad den
enkelte ejendoms tekniske rådgivere anbefalede
ejerne at gennemføre af økologiske tiltag. 

De fleste mere omfattende tiltag er gennemført i
“råde-over” ejendommene og i de mest engage-
rede af andelsboligforeningerne.

Idéen bag den valgte strategi var, at økologiske
tiltag kun fungerer tilfredsstillende, hvis de har
lokal opbakning fra start til slut.

Forløbet viser imidlertid, at der ikke alene skal
lokkes med støttemidler, der skal også opfordres
og skubbes til beboere og ejere, hvis man skal
realisere økologiske tiltag, der hæver sig op over
byfornyelsens standard program. �
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Energiaksernes mure adskiller nærarealerne langs
bygningerne fra de fælles havearealer.



GRØNNE REGNSKABER

I år 2000 udgav Statens Byggeforskningsinstitut
SBi meddelelse 132: Grønt regnskab for byfor-
nyelses-områder. Den omhandlede to eksempel-
områder, hvoraf Hestestalds-karréen var det ene.

Formålet var at tegne et reelt billede af ressour-
cestrømmen gennem de enkelte ejendomme samt
følge udviklingen over flere år. Herigennem skulle
det vise sig, om byfornyelsen var lykkedes miljø-
mæssigt og byøkologisk, hvad angår beboernes
adfærd og karréens mere bæredygtige indretning.
Det var samtidig en målsætning at videreudvikle
et allerede udarbejdet koncept for et ”grønt regn-
skab”, så det i højere grad blev skræddersyet til
byfornyelses- og kvarterløftsprojekter.
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“Før” regnskab
Der blev – efter en af SBi lanceret model, opstil-
let et ”før” regnskab baseret på lokal indsamling
af data.

Det var dog vanskeligt at indsamle data til ”før”
regnskabet og dermed gøre sig realistiske fore-
stillinger om de nærmeste års udvikling, dvs.
udarbejde grønne regnskabsbudgetter. Årsagen
hertil var blandt andet, at mange beboere alle-
rede var genhuset/flyttet som følge af byfornyel-
sen af en række af karréens ejendomme, hvilket
i høj grad kom til at indvirke negativt på opstil-
lingen af ”før” regnskabet.

En anden vanskelighed har været at skille affald
i bolig og erhverv.

En tredje komplikation var et misforhold mellem
befolkningstal og forbrug/affaldsmængder, der
gav for lave nøgletal. Usikkerheden var dog ikke
så stor, at der ikke kunne gives et rimeligt sandt
billede af ressourcestrømmene.

På baggrund af generel viden kunne man relativt
let foretage de korrektioner, der skulle til for at
få et retvisende billede, i det mindste for karréen
som helhed. Der blev i ”før” regnskabet opstillet
kvalificerede skøn over det gennemsnitlige for-
brug for karréen som helhed. Skønnene var føl-
gende:

1997 (før-regnskab)
Varme: 7,4 MWh/100m2/år eller 

4,5 MWh/person/år
Varmt vand: 2,2 MWh/100m2/år eller

1,0 MWh/person/år 
El: 1.300 kWh/person/år
Vand: 40 m3/person/år
Affald: 400 kg/person/år

De tilhørende CO2-udslip ved energiproduktionen
var skønnet til: 3,0 ton/person/år.

Budget
På nogle punkter blev karrérådets mål i idéoplæg
og projektforslag anset for urealistiske, f.eks. vil
vandforbruget erfaringsmæssigt sjældent komme
under 40 m3/person/år, hvilket det allerede lå på
før byfornyelsen. Det var således nødvendigt at
opstille nye reviderede mål, og man udarbejdede
budgetter for karréens gennemsnitlige forbrug
efter byfornyelsen. Man tog naturligvis hensyn til
de særlige økologiske tiltag og inkluderede al-
mindelige gennemsnitlige forbrugsstigninger.
Buddene på fremtidens forbrug var følgende:

2002 (budget)
Varme: 8,6 MWh/100m2/år eller

3,5 MWh/person/år
Varmt vand: 1,9 MWh/100m2/år eller

1,0 MWh/person/år 
El: 1.500 kWh/person/år
Vand: 35 m3/person/år
Affald: 190 kg/person/år

De tilhørende CO2-udslip ved energiproduktionen
var skønnet til: 1,3 ton/person/år, altså et kraftigt
fald på 1,7 tons/person./år.

Hvad er opnået?
På baggrund af løbende målinger på varme og
varmt vand (varmelaugets regnskaber) og vand
(gårdlaugets og varmelaugets fælles vand- og
regnvandsmålinger) kan der opstilles følgende bil-
lede af karréens gennemsnitlige faktiske forbrug:

2005 (regnskab)
Varme: 5,2 MWh/100m2/år eller

2,6 MWh/person/år
Varmt vand: 2,5 MWh/100m2/år eller

0,8 MWh/person/år 
Fælles el: (tal findes ikke)
Sol-el: (tal findes ikke)
Vand: 20 m3/person/år 

(54 liter/døgn) 
(kun varmtvandsforbruget er målt)
Regnvand: (Ikke registreret) 
Affald: (Ikke målt)
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De tilhørende CO2-udslip ved energiproduktionen
er skønnet til: 1,9 ton/person/år, altså som i
2002-vurderingen, men i dette tilfælde er det ba-
seret på, at forbruget af fælles el har været som
det blev i 2006.

2006 (regnskab)
Varme: 5,2 MWh/100m2/år eller

2,8 MWh/person/år. Heraf til 
Varmt vand: 2,4 MWh/100m2/år eller

0,8 MWh/person/år
Fælles el: (inkl. solceller)

1.004 kWh/person/år heraf 
Sol-el: 47 kWh/person/år
Vand: (inkl. regnvand):

38 m3/person/år (104 liter/døgn)
Regnvand: 602 m3/år 

3,1 m3/person/år
(8,5 liter/person/døgn)

Affald: (ingen målinger)

De tilhørende CO2-udslip ved det samlede ener-
giforbrug er skønnet til: 1,9 ton/person/år.

Karréens besparelser i varme-, varmtvands- og
energiforbrug medfører, at CO2-udslippet er fal-
det med 1,9 ton/person/år i perioden fra 1997 (før
byfornyelsen) til 2006. For det senest opgjorte
forbrug, dvs. i perioden 2005 – 2006, er der dog
en lille forøgelse på 0,1 ton/person/år.

Til sammenligning opfordrer Miljøministeriet til,
at hver dansker sparer udledning af 1,0 ton CO2. 
Den del man selv har indflydelse på udgjorde i
2004 6,0 ton CO2/indbygger/år, heraf 2,5 ton fra
varme og el.

Som tidligere bemærket har regnvandsanlægget
kun været i drift for 5 ejendomme, hvoraf en byg-
ning ved udgangen af 2006 kun har været til-
sluttet i 2 måneder. En af ejendommene omfatter
ganske vist fællesvaskeriet, der har et relativt
stort vandforbrug, men alligevel må det konklu-
deres, at regnvandsanlægget endnu ikke har
været fuldt funktionsdygtigt.

Et skøn ud fra en grov beregning af forbruget
siger, at den opsamlede regnmængde (fratrukket
20% overløb) burde have været ca. 1.500 m3  i
2006 (mod de faktisk producerede 602 m3), sva-
rende til ca. 4 m3 /person/år for hele karréen eller
ca. 7 m3 /person/år for de tilsluttede 5 ejendomme. 

I følge målingerne for 2006 har anlægget kun le-
veret 602 m3 regnvand, svarende til ca. 32% af
den nedbør, der er faldet på de opsamlende
tage. Beregningen af hvor meget, der er opsam-
let, er foretaget med udgangspunkt i det af DMI
angivne gennemsnit for nedbør i perioden i Kø-
benhavn og Nordsjælland. 

Den opsamlede mængde regnvand på 602 m3 er
således blevet suppleret med 1.373 m3 kommu-
nalt drikke-vand – op til det samlede forbrug på
i alt 1.975 m3.

Såfremt regnvandsanlægget havde opsamlet op-
timalt, dvs. ca. 1.500 m3, burde det have kunnet
dække ca. 77% af de 1.975 m3, som vandforbru-
get til toiletskyl og tøjvask i de tilsluttede ejen-
domme er målt til.

Der er helt åbenlyst fortsat drifts- og vedligehol-
delsesmæssige problemer med regnvandsanlæg-
get, udover det problem, at ikke alle potentielle
ejendomme er tilsluttet.

SBI har på baggrund af tal for det første halve år
udarbejdet en prognose for forbruget i 2007:
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2007 (prognose)
Varme: 5,5 MWh/100m2/år eller

3,0 MWh/person/år
Varmt vand: 1,6 MWh/100m2/år eller

0,6 MWh/person/år
Fælles el: (inkl. solceller)

1.048 kWh/person/år heraf
Sol-el: 53 kWh/person/år 
Vand: (inkl. regnvand)

36 m3/person/år (99 liter/døgn)
Regnvand: 818 m3/år

4,3 m3/person/år 
(11,8 liter/døgn)

Affald: (ingen oplysninger)

De tilhørende CO2-udslip ved det samlede ener-
giforbrug er skønnet til: 2,0 ton/person/år.

Sammenfatning
Grønne regnskaber har ikke været et mål i sig selv,
men projektets ambitioner om besparelser i CO2-
udslip skulle bl.a. nås ved at synliggøre karréens
ressourcestrømme gennem målinger. Grønne regn-
skaber har derfor været et naturligt redskab til at
få overblik – en forudsætning for, at den enkelte
beboer kan se et perspektiv i at engagere sig. 

De af SBI opstillede grønne budgetter og regn-
skaber for årene 1997 (regnskab), 2002 (budget),
2005 og 2006 (regnskaber) blev udarbejdet ud fra
de tilgængelige målinger. Trods adskillelige forsøg
på at finde økonomisk overkommelige metoder,
f.eks. via fjernaflæsninger hos Københavns Energi
og Dong Energy, er det ikke lykkedes at få over-
ført det samlede individuelle forbrug af el og koldt
vand i de enkelte ejendomme, selvom disse for-
brug nødvendigvis er registreret som grundlag for
den enkelte forbrugers afregning. De opstillede
grønne regnskaber er derfor ikke komplette.

Endelig skal det bemærkes, at uanset store for-
ventninger til CTS-overvågede fælles energi- og
vandanlæg, og uanset ihærdige månedlige målin-
ger og opstilling af minutiøse “grønne regnska-
ber”, har mange forhindringer under forsøgets

gennemførelse, både praktiske og administrative,
gjort det uhyre vanskeligt at give et helt igennem
retvisende billede af Hestestalds-karréens res-
sourcestrømme, forbrug og afledte CO2-udslip.

Ikke desto mindre kan man konkludere, at kar-
réens forbrug af ressourcer og det afledte CO2-
udslip ligger “pænt” sammenlignet med andre
tilsvarende karréer, der har gennemgået byforny-
else, og særdeles pænt sammenlignet med gen-
nemsnitsforbruget i boligkarréer, hvor der ikke
har været foretaget byfornyelse. 

Til sammenligning er der i Hedebygade-karréen,
den anden byøkologiske forsøgskarré på Vester-
bro, i året efter færdiggørelsen, dvs. i 2003, re-
gistreret følgende forbrug:

Varme pr. 100m2/år: 
11,0 MWh i Hedebygade-karréen
mod
7,6 MWh i Hestestalds-karréen

Varmt vand pr. person/år:
4,7 MWh i Hedebygade-karréen
mod
3,6 MWh i Hestestalds-karréen

Som en samlet konklusion på forsøgsprojektet
“Byfornyelse med CO2-reduktion” kan det kon-
stateres, at processen har været både langstrakt
og vanskelig for alle de involverede parter, men
også at det har været lærerigt og besværet værd.
Projektets produkter, dvs. de opnåede resultater
for både synlighed og ressourcebesparelser, op-
fylder i vid udstrækning de oprindeligt opstillede
mål.

Endelig er der udviklet to velfungerende beboer-
styrede laug, der kan og skal varetage projektets
videre drift, så karréen fortsat vil være et fore-
gangseksempel på, hvordan man med succes
kan gennemføre byøkologiske tiltag. �
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INVOLVEREDE PARTER

Byfornyelse København har under hele forløbet
været forretningsfører for Københavns kommune
i forbindelse med gennemførelsen af projektets
fællesanlæg. Endvidere har Byfornyelse København
været forretningsfører for Hestestalds-karréens Kar-
réråd under anlægget af den fælles var mecentral.

I tæt samarbejde med Hestestalds-karréens Karré-
råd og Byfornyelse København har Peter Holst
Landskabsarkitekter stået for projektets hoveddis-
ponering.
I forsøgsprojektets fællesanlæg har i øvrigt del-
taget:
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Fælles varmecentral
Totalrådgiver: Stig Asger Jensen, rådgivende ingeniører

Arkitektonisk rådgiver: Peter Holst Landskabsarkitekter
Entreprenør: Albertsen & Holm A/S

Vandanlæg og teknikkanaler
Totalrådgiver: Stig Asger Jensen, rådgivende ingeniører

Arkitektonisk rådgiver: Peter Holst Landskabsarkitekter
Entreprenør: J&B Entreprise A/S 

Solcelleanlæg
Totalrådgiver: Peter Holst Landskabsarkitekter 

Ingeniørrådgiver: Stig Asger Jensen, rådgivende ingeniører
Entreprenør: Kirkebjerg A/S

Gårdanlæg og energiakser
Totalrådgiver: Peter Holst Landskabsarkitekter 

Ingeniørrådgiver: Stig Asger Jensen, rådgivende ingeniører 
Entreprenør: J&B Entreprise A/S

Måling, styring og drift
Ingeniørrådgiver: Stig Asger Jensen, rådgivende ingeniører

Konsulent: Wormslev BygningsDrift A/S

Beboerlokale og tagterrasse
Bygherre: Københavns kommune

Projekterende: Cornelius Hansens Tegnestue (foreløbigt projekt)
Entreprenør: Afgøres når projektet har været udbudt

Grønne Regnskaber
Regnskabsmodel og revision: Statens Byggeforskningsinstitut

Herudover har der til forsøgsprojekterne på de enkelte ejendomme været knyttet forskellige af de
respektive ejere valgte rådgivere og entreprenører. 
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