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Side 3PROBLEMSTILLING

I Kanalens Kvarter i Albertslund opleves der en stigende 
utryghed i kvarterets uderum, og særligt i den del af kvarteret 
som kobler sig til stationen og Albertslund centrum.

Kvarteret har en beboersammensætning, hvor op mod 
60% er på overførselsindkomster, og mange beboere er 
socialt udsatte. Albertslund Kommune har samtidig 100% 
anvisningsret i Etagehusene og Kanalens Kvarter.

Utrygheden i kvarteret udspringer primært af negativ social 
adfærd, hvor specielt grupper af unge mænd hænger ud i 
kvarterets uderum - det værende mellemrum, passager og 
gårdrum, som de hurtigt kan komme væk fra - hvor de sælger 
og indtager euforiserende stoffer. 

Politiet er ofte til stede i kvarteret, men det alene har indtil nu 
ikke løst problemerne med den negative sociale adfærd. Det 
er derfor Vridsløselille Andelsboligforening’s og Albertslund 
Boligselskab’s ønske at opgradere det fysiske udemiljø med 
henblik på at kunne minimere den negative sociale adfærd og 
sikre en markant forbedret oplevelse af tryghed i kvarteret.

Dokumentet her introducerer, med udgangspunkt i Det 
Kriminalpræventive Råds kriminalpræventive principper, en 
række principper for tryghed i det fysiske miljø. 

Disse principper danner efterfølgende udgangspunkt for en 
analyse samt en række anbefalinger til forbedret tryghed i
Kanalens Kvarter på tre niveauer: by-, kvarters- og 
byrumsniveau.

UTRYGHED I DET FYSISKE MILJØ



Side 4UTRYGHED I DET FYSISKE MILJØ

Utryghed er en følelse af at være bekymret, ængstelig eller 
bange. Hvor tryghedsoplevelsen er en tilstand af indre ro, er 
utryghed en følelse af uro og vil altid være rettet mod noget.

Når man vil arbejde med tryghedsskabende og forebyggende 
indsatser i det fysiske miljø, er der typisk fokus på den 
utryghed, der relaterer sig til kriminalitet – det, som på engelsk 
ofte betegnes som ”fear of crime”.

Adskillige undersøgelser viser, at ældre generelt er mest 
utrygge sammenlignet med unge og midaldrende.
Kvinder er mest utrygge, lige meget hvilken gruppe man 
fokuserer på. 
Generelt er de grupper, som er mest sårbare, også mest 
utrygge: Her typisk fysisk og socialt udsatte såsom syge, 
enlige, handikappede, minoriteter og mennesker på 
overførselsindkomster.

Brå, NTU, 2020 (Svensk kriminalitets undersøgelse)
Passagerpulsen, 2019, Tryghed på stationer

Utryghed påvirker os negativt med flere faktorer.

Ofte ses selvregulerende adfærd. For eksempel at vi går en 
anden rute, ikke går ud når det er mørkt, eller at vi ikke går ud 
alene.

Det påvirker ligeledes vores opførsel og tiltro til andre. Er 
man utryg, har man også en tendens til at tillægge andre 
mennesker negative og destruktive motiver og selv udstråle 
negativitet og afvisende eller tilmed aggressiv adfærd.

Utryghed over længere tid kan også påvirke vores psykiske 
tilstand såsom helbred, livskvalitet, indlæring og tilknytning. 

HVAD ER UTRYGHED? HVORDAN PÅVIRKER UTRYGHED OS? HVEM ER TYPISK MEST UTRYGGE?



TRYGT
BYKVARTER

Stedet og 
tilhørsforhold

Ejerskab og 
ansvar

Øjne på 
gaden

Sikker transport 
og bevægelse

Beskyttelse og 
overvågning

Opholds- og 
udfoldelses-
muligheder

Side 5PRINCIPPER FOR ET TRYGT BYKVARTER

BEVÆGELSESNETVÆRK
  - at samle fremfor at sprede

Bevægelsesnetværk med hierarki af primære 
og sekundære forbindelser, som tilgodeser 
bevægelsesmønstre, tydelig skiltning og wayfinding, 
god belysning og forbindelser langs aktive kanter.

ZONEOPDELING
 - at sikre ejerskab og ansvar

Tydelige overgange og ansvar mellem private, semi-private, 
semi-offentlige og offentlige udearealer. 

Kantzoner med mulighed for at indtage, påvirke og tage 
ejerskab for indretning og renhold.

NATURLIG OVERVÅGNING
 - at se og blive set

Indgange og åbninger og samt semi-private 
udearealer, såsom forhaver og altaner, vendt 
mod offentlige udearealer.

Mulighed for at kunne overskue udearealer i 
forhold til indretning, skala og belysning.

ADGANGSKONTROL
  - at forhindre uønsket adgang

Sikring af private udearealer, som gør det sværere at trænge 
ind i et område eller en bygning og begå en forbrydelse. 
Hegn, mure, vægge, låger, låse, sikkerhedssystemer etc. 

* Baseret på Det Kriminalpræventive Råds kriminalpræventive principper, beskrevet i ”Guide 
til mere trygge byer:Byplanlægning, der skaber tryghed” samt CPTED principper - Crime 

Prevention Through Environmental Design.

AKTIVITETSNIVEAU
  - at sikre positiv social kontrol 

Aktivering af strategisk vigtige udearealer med 
tilstedeværelse af mennesker og aktiviteter over døgnet, 
ugen og året. 

Hierarki og prioritering, så ophold og aktiviteter finder 
sted og koncentreres udvalgte steder.

OMDØMME
  - at sikre et attraktivt miljø

Et miljø, der udstråler positive tilhørsforhold; at her 
bor og lever mennesker, og at nogen drager omsorg for 
stedet. 

Investering i udearealerne med vedligehold og renhold 
samt mulighed for ejerskab, påvirkning og indtagelse 
af private og semi-private udearealer.



* kilde: Colin Ellard, neuroscientist &
Charles Montgomery, journalist and author

ATTTRAKTIVT MILJØ
Er kendetegnet ved tegn på liv og ejerskab, beboet, velholdt, høj 
detaljeringsgrad, indgange og mulighed for at åbne op mod det 
offentlige rum, høj transparens, tilpasset menneskelig skala.

Kvaliteten af vores offentlige rum påvirker vores adfærd, 
og hvordan vi interagerer med andre mennesker

Chancerne for, at vi interagerer med andre mennesker, 
er 4 gange så store i attraktive byrum

* kilde: William H. Whyte
The Social Life of Small Urban Spaces

Understimulerende miljøer øger vores niveau af cortisol 
(stresshormon) og skaber en følelse af utryghed

UNDERSTIMULERENDE MILJØ
Er kendetegnet ved mishold, vandalisme, ingen tegn på ejerskab eller 
tilhørsforhold, facader med få eller ingen detaljer, få eller ingen vinduer og døre, 
lav transparans samt store, udflydende og uoverskuelige udearealer.

Vores behov for stimuli i det offentlige rum
 = hvert 4. sekund for at holde os engagerede

Stimuli via synet udgør op til 75% af vores sanseindtryk, og kvaliteten af vores 
udearealer og bygningers stueetager er derfor afgørende for, hvilken oplevelse vi 
får i vores bymiljøer.

Attraktive miljøer inviterer til ophold, fællesskaber og ejerskab.
Understimulerende miljøer kan invitere til negativ social adfærd såsom 
vandalisme og kriminalitet.

Side 6PRINCIPPER FOR ET TRYGT BYRUM
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KANALENS KVARTER

ALBERTSLUND CENTRUM

Side 8ALBERTSLUND SYD

ALBERTSLUND CENTRUMALBERTSLUND CENTRUM

GÅRDHUSEGÅRDHUSE

KANALENS KVARTERKANALENS KVARTER

KONGSHOLMPARKENKONGSHOLMPARKEN

Kanalens Kvarter ligger i Albertslund Syd, som er et stort 
boligområde i den sydlige del af Albertslund Kommune, opført 
i 1960’erne. Albertslund Syd er karakteriseret ved tæt, lav 
bebyggelse i form af gårdhavehuse og rækkehuse, og en total 
adskillelse af hårde (biler) og bløde (fodgængere og cyklister) 
trafikanter. Dette betyder, at fodgængere og cyklister bevæger sig 
via stier og tunneller på et niveau under biltrafikken. Det er således 
også et opmærksomhedspunkt i forhold til at skabe tryghed i form 
af naturlig overvågning og flere mennesker samme sted.

KONGSHOLMPARKEN

Området omkring Albertslund Station og Albertslund Centrum 
har en række udadvendte funktioner såsom handel og 
uddannelsesinstitutioner, som genererer en del aktivitet i løbet af 
dagen. Denne aktivitet sætter sit præg på Kanalens Kvarter, som 
også har et markant højere aktivitetsniveau - med en andel af 
negativ social og utryghedsskabende adfærd - i kvarterets østlige 
ende, hvor kvarteret kobles til centrum og stationen.

Fodgænger- og cykelnetværk
Bilnetværk
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STORKENS KVARTERSTORKENS KVARTER

LEGEPLADS MELLEM LEGEPLADS MELLEM 
I- OG O-BYGNINGI- OG O-BYGNING

OFFENTLIG PASSAGEOFFENTLIG PASSAGE
GENNEM PRIVAT RUMGENNEM PRIVAT RUM

Side 9KANALENS KVARTER

HOLSBJERGSTIEN

SYDSTIEN

MOD CENTRUM

GYMNASIUM

KANALGADEN

PLADS VED STORKENS KVARTER

Fodgænger- og cykelnetværk
Bilnetværk

Kvarteret ligger langs den øst-vest-gående kanal mod syd og Kongsholm 
Allé mod nord. Kvarteret består af 7 I-bygninger og 7 O-bygninger, 
og her findes i alt omkring 550 almennyttige boliger. Bebyggelsen 
danner samtidig rummet om nogle af det sydlige Albertslunds vigtigste 
forbindelser. Selve kanalrummet fungerer som en gennemgående 
rygrad, der kobler centrum sammen med Kongsholmparken. Her fra 
går henholdsvis Holsbjergstien og Sydstien, der ligeledes er vigtige 
forbindelser. 

Selvom en renovering af kanalen i 2018 har givet kvarteret et generelt 
løft, står området stadig overfor en række udfordringer.
Her er mange udearealer og stiforbindelser gennem offentlige og 
private rum, der uhensigtsmæssigt spreder mennesker og aktiviteter 
i kvarteret. Dette medfører, at mange arealer opleves som værende 
tilovers og uindtagede, og arealerne inviterer dermed til negativ social 
adfærd, hvilket resulterer i, at folk ikke tager ejerskab for kvarterert.



OFFENTLIGE OG PRIVATE RUM SMELTER SAMMEN

 TUNNEL UNDER KONGSHOLM ALLE

KANALGADEN



O-BYGNING

I-BYGNING

PARKERINGSPLADS

Side 11I-O STEMPLET
FORBINDELSER

Bevægelsesnetværket er svært aflæseligt i forhold til, hvilke 
forbindelser der er primære og sekundære, hvilket igen spreder 
mennesker og aktiviteter fremfor at samle dem centralt.

Samtidig understøtter de mange forbindelser en del af den negative 
og utryghedsskabende sociale adfærd, da der altid er en mulighed 
for at slippe væk uden at blive set eller pågrebet.

FORSIDER OG BAGSIDER

MANGE FORBINDELSER UDEN TYDELIGT HIERARKI

I Kanalens Kvarter opleves kanalrummet som bebyggelsens 
primære uderum med flest invitationer til ophold og 
rekreativ aktivitet og bevægelse, imens passager nord-syd 
og parkeringsarealer opleves som sekundære udearealer, 
hvor dialogen imellem bygninger og udearealer er mere 
begrænset. 

Bybyggelsens indgange er placeret væk fra kanalrummet 
via parkeringsplads og gårdhave, hvilket giver en meget 
uklar zoneinddeling med dårlig forståelse af offentlige og 
private rum og med dertil minimalt ejerskab og private 
tiltag i udearealerne.

GENNEMGANG I O-BYGNINGGENNEMGANG I O-BYGNING

GÅRDRUMGÅRDRUM

PARKERINGSPLADSPARKERINGSPLADS

KANALENS KVARTERKANALENS KVARTER



UNDER KOLONNADEN

IMELLEM BYGNINGER

GENNEMGANGSRUM

Side 12I-O STEMPLET
UTRYGGE RUM

Fodgængere er spredt over mange forskellige forbindelser. 
Bevægelse nord-syd sker via en række passager, hvor 
niveauskifte gør det svært at orientere sig, da man kun delvist 
kan se personer og aktiviteter på den anden side, og hvor 
der ikke er kontakt - vinduer eller indgange - til bygningens 
funktioner. 

Selvom passagerne ikke decideret inviterer til ophold, foregår 
der en del uønskede aktiviteter her, da det kan ske uhindret, 
uset og med god mulighed for at slippe væk.

Alle er parametre, som potentielt er med til at gøre oplevelsen 
af bevægelse til fods utryg, specielt om aftenen.

I O-bygningens gårdrum er der ingen boliger i stueetagen, og 
indgange til de øvrige etager er placeret via en kolonnade i 
bygningskanten af hele gårdrummet. 

Der er fuld offentlig adgang til gårdrummet, hvilket giver 
udfordringer i forhold til oplevelsen af adgangskontrol samt 
lavere ejerskab og engagement.

Under kolonnaden er det flere steder muligt at opholde sig 
forholdsvis uset, hvilket er med til at understøtte en oplevelse 
af utryghed.

IMELLEM BYGNINGER OG GENNEMGANGSRUM

UNDER KOLONNADEN

PASSAGE TIL GÅRDRUMPASSAGE TIL GÅRDRUM

PASSAGE TIL PARKERINGPASSAGE TIL PARKERING

KOLLONNADE I GÅRDRUMKOLLONNADE I GÅRDRUM



GENNEMGANGSRUMKOLONNADE

PASSAGE MELLEM BYGNINGER
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AKTIVITETSNIVEAU ADGANGSKONTROL BEVÆGELSESNETVÆRKZONEOPDELING NATURLIG
OVERVÅGNING

- mange stiforbindelser og 
niveauer spreder mennesker 
fremfor at samle dem

- få indgange, funktioner og 
vinduer giver for få øjne på 
udearealerne

- utydelig zoneopdeling 
i udearealer svækker 
ejerskab og initiativ

- uhindret adgang til 
bolignære udearealer 
skaber utrygge situationer

- lavt aktivitetsniveau og få 
invitationer fordrer negativ 
social adfærd

- negativ social adfærd 
påvirker kvarterets 
omdømme udadtil

Kvarteret mangler naturlig 
overvågning i en række af 
de centrale udearealer, hvor 
der inviteres til bevægelse 
og aktiviteter. En del af 
bevægelsesnetværket er et 
stisystem gennem passager 
og tunneller, uden naturlig 
overvågning.

Her bør fokuseres på at maksimere 
den naturlige overvågning ved at 
minimere antallet af stier samt at 
skabe flere muligheder for naturlig 
overvågning med eksempelvis 
vinduer og kantzoner.

Kvarterets bevægelsesnetværk 
for fodgængere og cyklister er 
et stisystem tyddeligt adskilt fra 
biltrafik, som ofte går gennem 
passager og tunneller. Netværket 
har rigtig mange stier uden tydeligt 
hierarki og ofte uden naturlig 
overvågning.

Her bør fokuseres på at tydeliggøre 
et primært bevægelsesnetværk, 
som til alle tider er naturligt 
overvåget og tilgængeligt, og som 
samler aktiviteter og bevægelse til 
fods.

Kvarterets udearealer 
karakteriseres af en del semi-
private og -offentlige arealer med 
det resultat, at der ikke tages lokalt 
ejerskab og ansvar for arealerne. 
I stedet opleves de som arealer, 
der er tilovers og uindtagede, og 
arealerne inviterer dermed i stedet 
til negativ social adfærd.

Her bør fokuseres på at få omlagt 
udearealer, så de har tydelig privat 
eller offentlig karakter, der tydeligt 
kommunikerer, hvad her inviteres 
til, således at der ikke er tvivl om 
ejerskab eller brugere.

Mange og spredte udearealer, og 
et bevægelsesnetværk med mange 
stiforbindelser, spreder mennesker 
og aktiviteter i kvarteret. Således 
opleves aktivitetsniveauet som 
lavt, specielt om aftenen, og 
det skaber tilsvarende gode 
muligheder for negativ social 
adfærd.

Her bør fokuseres på at samle 
aktiviteter på færre og centralt 
placerede udearealer samt invitere 
til præcis de aktiviteter, som 
ønskes. 

Rygter om, og oplevelse af, 
negativ social adfærd i kvarterets 
udearealer, samt fraværet af 
tydelig, positiv social adfærd, 
ejerskab og fællesskab, er med 
til at skabe et muligt negativt 
omdømme for kvarteret.

Her bør fokuseres på at skabe 
tydelige, positive oplevelser og 
flere muligheder for at tage lokalt 
ejerskab. Samtidig bør mængden 
af udearealer uden tydelig offentlig 
eller privat karakter minimeres.

I kvarteret er der uhindret adgang 
til og igennem alle O-bygninger, 
hvilket skaber potentielt utrygge 
situationer omkring beboernes 
boliger, og det fordrer samtidig 
mindre lyst til at tage ansvar, 
ejerskab og initiativ.

Her bør fokuseres på at få etableret  
sikring og adgangskontrol af de 
bolignære udearealer, således 
at situationen omkring boligen 
til alle tider opleves tryg og 
imødekommende.

I forhold til oplevelsen af tryghed i udearealerne i Kanalens 
Kvarter, er der for hver af de seks tryghedsprincipper 
opmærksomhedspunkter, som der bør fokuseres på at 
forbedre. Der er samtidig også mulighed for at udføre en 
række fysiske tiltag, som kan forbedre oplevelsen af tryghed i 
kvarterets udearealer.



ANBEFALINGER



OMDØMME AKTIVITETESNIVEAU ADGANGSKONTROL BEVÆGELSESNETVÆRKZONEOPDELING NATURLIG
OVERVÅGNING

Side 16HOVEDGREB
ANBEFALINGER

3. AKTIVITETER LANGS KANAL
 - MED TYDELIG INVITATION TIL BRUG

2.  OFFENTLIGT ELLER PRIVAT
 - MED ADGANGSKONTROL

1.  ET PRIMÆRT STINETVÆRK
 - MED NATURLIG OVERVÅGNING

Anbefalingerne til at øge oplevelsen af tryghed i kvarterets 
udearealer kan overordnet opsummeres i tre hovedgreb, som 
- hvis implementeret - overordnet også bør styrke kvarterets 
omdømme som en trygt sted at bo, hvor ejerskab, fællesskab 
og initiativ får mulighed for at gro.

De tre hovedgreb er i det efterfølgende omsat til konkrete 
skitseforslag, som illustrerer mulige tiltag i kvarterets 
udearealer.
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Fodgænger- og cykelnetværk
Bilnetværk

Side 17BEVÆGELSESNETVÆRK

Det anbefales at etablere et primært stisystem i kvarteret 
bestående af forbindelsen øst-vest langs kanalen 
samt af passager nord-syd mellem kanalrummet og 
parkeringspladsen, altid på østsiden af O-bygningerne.

HER FORBEDRES:
A

L
B

E
R

T
S

L
U

N
D

V
E

J

ET SAMLET NETVÆRK

MOD KONGHOLMPARKENMOD KONGHOLMPARKEN

Således kan vi samle mennesker i ét netværk, sikre øjne på 
stierne, opgradere mellemrum, lukke passager og adgange 
igennem gårdrum samt fokusere aktiviteterne i kvarteret 
langs kanalrummet.

ANBEFALINGER



OMDØMME AKTIVITETESNIVEAU ADGANGSKONTROL BEVÆGELSESNETVÆRKZONEOPDELING NATURLIG
OVERVÅGNING

HER FORBEDRES:

GÅRDHAVER

KANALRUM

FORHAVER

PLADS VED STORKENS KVARTER

Private udearealer
Offentlige udearealer

Matrikelskel

Side 18UDEAREALER

Det anbefales, at de private udearealer i gårdhaverne og forhaverne 
langs parkeringspladserne styrkes. 
Gårdhaverne styrkes ved, at der etableres aflåste låger, således at 
de bolignære udearealer forbeholdes gårdhavens beboere. Herved 
inviteres til større ejerskab, ansvar og initiativ, og oplevelsen af 
tryghed forbedres.

Der etableres flere forhaver, og de udvides således, at de grænser 
op til parkeringpladsen og dermed minimerer/fjerner det semi-
offentlige græsareal imellem have og parkeringsplads.

Kanalrummet opgraderes til at være kvarterets primære, offentlige 
udeareal til ophold, bevægelse og interaktion. 
Mellemrum og passager skal alene være til bevægelse igennem og 
ikke invitere til ophold.
De grønne, offentlige arealer syd og vest for kanalen er potentielle 
attraktioner for kvarteret, og koblingerne hertil bør styrkes.

PRIVATE UDEAREALER - HAVER

OFFENTLIGE UDEAREALER - LEG, OPHOLD OG BEVÆGELSE

Således kan vi sikre en tydelig zoneinddeling, hvor 
kvarterets udearealer er enten private - med øget 
ejerskab og initiativ - eller offentlige med tydelig 
kommunikation om, hvorvidt de er til ophold eller 
bevægelse.

ANBEFALINGER
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3. OFFENTLIGT UDEAREAL - KANALRUM OG PASSAGER2.  OFFENTLIGE UDEAREALER - MELLEMRUM

1.  PRIVATE UDEAREALER - HAVER

ALBERTSLUND CENTRUMKONGSHOLMPARKEN

ANBEFALINGER
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HER FORBEDRES: Side 201. PRIVATE UDEAREALER

FORHAVER

FORHAVER

GÅRDHAVE

De eksisterende forhaver på øst- og vestsiden af 
parkeringspladsen udvides, og nye forhaver etableres, således 
at det eksisterende græsareal omdannes fra semi-offentlig 
græsplæne til private forhaver med direkte adgang fra 
lejlighederne, som grænser op hertil.

De eksisterende cykel- og affaldskure i metal erstattes af 
nye skure udført i træ og med græs på taget. Ved at beklæde 
skuret med lameller kommer der både dagslys ind samtidig 
med, at lyset fra skurene er med til at lyse p-pladsen op, når 
det er mørkt. 

Der etableres aflåselige porte til de eksisterende gårdhaver, 
således at de bliver private udearealer uden adgang for andre 
end beboere.

FORHAVER

CYKEL-/AFFALDSSKURE

GÅRDHAVER

ANBEFALINGER
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Side 21FORHAVER
1:250

NYE CYKELSKURENYE CYKELSKURE

NYE FORHAVERNYE FORHAVER
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Side 222. OFFENTLIGE RUM, MELLEMRUM

PRIMÆR PASSAGE

LANDSKABSRUM

SKRÅNINGER 

Der arbejdes med tre forskellige tilgange til mellemrummene 
mellem I- og O-bygningerne. Dette for at fremhæve og 
tydeliggøre et hierarki i udearealerne med tydelig forskel i 
program og indretning. Samtidig minimeres opholdmuligheder 
i passagerne, så det primære ophold henlægges til selve 
kanalrummet.

Der etableres ét primært rum til bevægelse 
mellem kanalrum og parkeringspladsen: passagen. 
Passagen har så vidt muligt niveaufri adgang og placerer sig 
på vestsiden af I-bygningerne.

HIERARKI I UDEAREALERNE

PRIMÆR PASSAGE

Skråningerne, placeret imellem bygninger og reelle veje, er 
skrånende landskabsrum, beplantede, uden gennemgang eller 
mulighed for ophold.

Landskabsrum, placeret mellem I- og O-bygningerne, er 
tidligere passager, som nu er omlagt til mere landskablige 
rum til leg og beplantning, med mulighed for sekundær 
gennemgang.

SKRÅNING LANDSKABSRUM

HER FORBEDRES:

ANBEFALINGER



Side 23PRINCIPPER FOR PRIMÆRE PASSAGER

De primære passager omlægges, således at de fordrer bevægelse og ikke ophold. 
Gangarealet holdes bredt nok til tryg passage uden opholdsmuligheder.
Der arbejdes med udsyn og overblik, og selve bevægelsesarealet placeres 
centralt i passagen med lavere beplantning på hver side.
Der etableres niveaufri adgang og god belysning.

Landskabet langs gangarealet etableres som plantebede i terasser med corten 
stål kanter. Kanterne etableres, så de er for lave til at sidde behageligt på eller 
læne sig op ad. Der etableres lavere beplantning og enkelte signaturtræer som 
sikrer visuelt overblik. Materialer videreføres fra kanalrummet, og eksisterende 
belægning bevares så vidt muligt.

TRYGHEDSPRINCIPPER - DET DER GERNE VIL OPNÅS DESIGNPRINCIPPER - FOR NY PASSAGE

INGEN PLADS TIL OPHOLD

AFSTAND TIL HJØRNE

RAMPE

SIGTELINIE FRIHOLDES

TERRASSERENDE LANDSKAB

SIGNATURBELYSNING

KANT MOD KANALRUM

BELÆGNING SOM KANALRUM

NYE TRÆER

ANBEFALINGER



EKSEMPEL PÅ PRIMÆR PASSAGE

NY PRIMÆR PASSAGE

NYE VINDUER



1:100

ny have

ny have

kant i cortenstål

kant i cortenstål
lampe

lampe

lampe

lampe

betonfliser

betonfliser

trappe

nye træer

træer

nyt træ

træ

eksisterende træ

nyt træ

buske

buske

buske

nye vinduer

nye vinduer
O-bygning

O-bygning

kanal

I-bygning I-bygning

nye vinduer

nye vinduer

Anlægsprojekt
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A B A A A A C

PLAN A OG B PLAN C

De primære passager har så vidt muligt niveaufri adgang og placerer sig på 
vestsiden af I-bygningerne. Gælder alle passager markeret med A.
Passagen markeret med B placerer sig på østsiden af en I-bygning, da der her er 
bygget en pavillon på I-bygningens vestside.
Passagen markeret med C har ikke niveaufri adgang, da niveauforskellen her er stor.



Side 26LANDSKABSRUM

De tre landskabsrum omlægges fra at være passager til at være mellemrum med 
hver deres unikke, landskabelige karakter. 

Tandlæge

ny primær passage

Legeplads Grøn sti

Den grønne sti fastholdes som mulighed som passage, men af 
sekundær og mere landskabelig karakter. Passagen fastholdes 
her, da den sikrer niveaufri adgang til kanalrummet, modsat 
passagen øst for, men gives en anden karakter for tydeligt at 
signalere, hvor det primære bevægelsesnetværk er.

GRØN STI

Ved passagen ved den eksisterende legeplads foreslås arealet 
omlagt til en mere skulpturel og ikonisk samlet plads til leg. 
Her skal passagen nedtones og selve rummet have en samlet 
karakter, som inviterer til leg. Pladsen skal være godt belyst, 
gerne via legeelementerne. Ophold sker i kanalrummet.

LEGEPLADS

Ved tandlægen nedlægges muligheden for passage, da 
passagen i dag er meget smal og uoverskuelig og dermed 
potentielt utryg. I stedet etableres et bredt landskabsbed 
med kant af cortenstål, som flugter med bygningskant og 
umuliggør passage.

TANDLÆGE

EKSISTERENDE SITUATIONEKSISTERENDE SITUATION

EKSISTERENDE SITUATIONEKSISTERENDE SITUATION

EKSISTERENDE SITUATIONEKSISTERENDE SITUATION

ANBEFALINGANBEFALING ANBEFALINGANBEFALING

ANBEFALINGANBEFALING

ANBEFALINGER
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Skråning Skråning
Støttemur

SkråningStøttemur SkråningStøttemur Skråning

Skråningerne findes på kommunens jord ved siden af gennemgående veje og 
broer. Skråningerne bør alle etableres med udgangspunkt i de skråninger, som 
allerede er etableret med wire-afskærmning og terasseret beplantning. De 
fremstår indbydende og velholdte (markeret her med grønt). De skråninger, som 
er markeret med rødt, bør omlægges til version markeret med grønt.

Støttemure findes på kommunens ved siden af gennemgående veje og broer. 
De fokuserer aktiviteterne i kanalrummet og lukker af for utrygge bagsider og 
passager.

Støttemure bevares, hvor angivet med blåt, og der bør altid etableres 
beplantning i højbede i relation til støttemurene (jf. foto).

SKRÅNINGER STØTTEMURE

SKRÅNING MEDSKRÅNING MED
WIRE-AFSKÆRMNING OG BEPLANTNINGWIRE-AFSKÆRMNING OG BEPLANTNING

SKRÅNING MED TRÅDHEGNSKRÅNING MED TRÅDHEGN
OG UDEN BEPLANTNINGOG UDEN BEPLANTNING

- Fremstår afvisende- Fremstår afvisende
- bør altid markeres - bør altid markeres 
  med beplantning  med beplantning

- Fremstår indbydende- Fremstår indbydende

STØTTEMURERSTØTTEMURER

ANBEFALINGER



OFFENTLIG STI

KANTZONE
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Side 283. OFFENTLIGE RUM

Hvor der er etableret en offentlig sti igennem O-bygningerne, 
etableres en tydelig overgang mellem offentlig stiforløb 
og privat gårdhave. Gårdhaven aflåses, så den kun er 
forbeholdt beboere, og stien etableres således, at der er let 
overskuelighed og ikke inviteres til ophold skjult for gårdens 
beboere eller andre forbipasserende.

OFFENTLIG STI GENNEM O-BYGNING

Ved parterre boligerne langs kanalrummet arbejdes med 
at etablere en større buffer mod stiforløbet langs kanalen. 
Dette for at sikre en mere privat oplevelse af altanerne med 
mulighed for ophold og eventuelt adgang til kanalrummet via 
aflåselig låge.

KANTZONE VED PARTERRE BOLIGER

ANBEFALINGER
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Ny fodgængerovergang

Eksisterende rampe

KOMBINERET CYKEL-/FODGÆNGERSTI

CYKELFORBINDELSE LANGS VEJ

EKSISTERENDE STISYSTEM

EKSISTERENDE STIFORBINDELSE NEDLÆGGES

For at undgå at have offentlig passage 
gennem et privat gårdrum anbefales 
det, at man omlægger stisystemet nord 
for Kanalens Kvarter. De lange tunneller 
opleves utrygge for de, der færdes ad 
Sydstien, og samtidig skaber den offentlige 
adgang utryghed i gårdrummet for 
beboerne. Derfor bør man, i dialog med 
Albertslund Kommune, overveje, om det 
er muligt helt at omlægge stisystemet, så 
man undgår den oplevede utryghed.
Frem for at lade stien passere under 
Kongsholm Allé foreslås det, at man leder 
fodgængere og cyklister op til Kongsholm 
Allé ad den eksisterende rampe lige vest 
for stien. Ved Kongsholm Allé etableres 
der en ny overgang for fodgængere, så 
man sikrer, at det stadig er nemt at komme 
ned i Kanalens Kvarter. Hvis man skal 
videre mod syd som cyklist, gøres dette ad 
Hvidbrovej, hvorfra man nemt kan fange 
det eksisterende stisystem. 

OFFENTLIG PASSAGE GENNEM O-BYGNING

EKSISTERENDE PASSAGE UNDER EKSISTERENDE PASSAGE UNDER 
KONGSHOLM ALLÉKONGSHOLM ALLÉ

EKSISTERENDE PASSAGE EKSISTERENDE PASSAGE 
GENNEM GÅRDRUMGENNEM GÅRDRUM

Side 29
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EKSISTERENDE TERRASSE

MULIGHED FOR UDVIDELSE AF TERRASSE

For at skabe nogle mere funktionelle og beskyttede terrasser arbejdes der med en udvidelse, der gør terrassen 
1,5 m dyb med mulighed for ophold og en grøn buffer i form af 30 cm dyb plantekasse, som lægges udenpå 
terrassen. 
I rummet langs kanalen varierer det belagte areal mellem stueetage og kanal meget. Man er derfor nødt til at 
kigge på hver enkelt terrasse for at vurdere hvor det er realistisk at lave en udvidelse.  Nedenstående kort viser 
hvor det er muligt at etablere terrasse-udvidelser så der min er en 4 meter bred sti til fodgængere og cyklister 
samt 4 meters afstand til andet byinventar.

0.9 m

UDVIDELSE AF TERRASSE

ANBEFALINGER
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1.1

Pkt. Emne

(PRIS REGNET FOR STEMPEL 4)

BYGGEOMKOSTNINGSINDEKS, 2021, 3. KVARTAL: 110,7

ESTIMERET PRISOVERSLAG FOR ALLE STEMPLER

Samlet anlægssum: 11.982.250 kr

Øvrige omkostninger (20%): 2.396.452 kr
Projektøkonomi i alt: 14.378.715 kr

1.320.000 kr 1.320.000 kr 1.320.000 kr 1.320.000 kr2.234.100 kr 2.234.100 kr 2.234.100 kr

Pris

1.2

1.3

1.4

1.5
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1.7

2.1

172.500

446.800

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

159.600

86.300

363.900

480.100

879.750

92.000

 2.234.100 

2.680.900

Byggeplads   

Øvrige omkostninger    · 20%

Rydning   

Kloak   

Belægning 

Beplantning    

Inventar    · Herunder nye cykelskure (2 stk à 45 m2)

Belysning    

Trapper/udgange til haver

Anlæg i alt 

Projektøkonomi i alt    · Ekskl. moms
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10.5
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11.0

10.5

10.0

9.5

10

10

M&N / WISSENBERG

Side 32PARKERINGSPLADS OG HAVER

Stempel 1 Stempel 2 Stempel 3 Stempel 4 Stempel 5 Stempel 6 Stempel 7



1.1

Pkt. Emne Pris

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

M&N / WISSENBERG

172.500 kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

53.650

86.250

139.800

321.000

-----

103.500

876.700

1.052.000

11.0

11.0

10.5

10.5

10

10

9.5

9.5

11.0

10.5

10.0

9.5

10

10

ESTIMERET PRISOVERSLAG FOR ALLE STEMPLER

Samlet anlægssum: 5.499.000 kr

Øvrige omkostninger (20%): 1.099.800 kr
Projektøkonomi i alt: 6.598.800 kr

876.700 kr 876.700 kr345.400 kr 876.700 kr 876.700 kr 770.400 kr876.700 kr

Stempel 1 Stempel 2 Stempel 3 Stempel 4 Stempel 5 Stempel 6 Stempel 7

Byggeplads   

Rydning   

Kloak   

Belægning 

Beplantning    

Inventar   

Belysning    

Evt. nye vinduer

Anlæg i alt 

Projektøkonomi i alt    · Ekskl. moms

(PRIS REGNET FOR STEMPEL 4)

BYGGEOMKOSTNINGSINDEKS, 2021, 3. KVARTAL: 110,7
PRIMÆRE PASSAGER

Øvrige omkostninger    · 20%
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PLANTEBED OMKRING TANDLÆGE LEGEPLADS GRØN STI

Rydning af belægning samt etablering af nyt bed

Projektøkonomi i alt Projektøkonomi i alt 

Rydning af eksisterende legeplads samt 
etablering af nyt stort element inkl. faldunderlag 
og belysning 

Projektøkonomi i alt 
(ekskl. moms) 

(pris er indhentet fra legepladsproducenten Monstrum)
(ekskl. moms) (ekskl. moms)

(prisen er baseret på m2-pris for primære passager)

Rydning af belægning samt etablering af sti og nye bede

kr. kr.kr.250.000 800.0001.250.000

M&N / WISSENBERG

BYGGEOMKOSTNINGSINDEKS, 2021, 3. KVARTAL: 110,7

BYGGEOMKOSTNINGSINDEKS, 2021, 3. KVARTAL: 110,7

LANDSKABSRUM

PORTE
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