%DJJUXQGVUDSSRUW
Vand som ressource og
katalysator for udvikling af
Folehavekvarteret i Valby

VALBY LOKALUDVALG
SEPTEMBER 201 2

1

F ors i d e i l l u s tra ti on , foto a f H a rre tru p Å
2

I N D H OLD S F ORTE G N E LS E :

FORDORD
INTRODUKTION
FOLEHAVEN I TAL
I FOLEHAVEN
OMKRING FOLEHAVEN
TRAFIK
EJERFORHOLD I FOLEHAVEN
MILJØ I VALBY
FORENINGEN TRÆER I FOLEHAVEN
DEN GRØNNE KORRIDOR
3B FOLEHAVEN
FSB STAKHAVEN
FOLEHAVENS FÆLLES PROJEKT
REGNVAND I DE ALMENE BOLIGER

Side 5
Side 7
Side 8
Side 9
Side 1 0
Side 11
Side 1 3
Side 1 4
Side 1 5
Side 1 7
Side 1 8
Side 1 9
Side 21
Side 23

4 PROJEKTFORSLAG
FOLEHAVEN EN GRØN OG BLÅ VEJ I BYEN
BUTIKSTORVET SOM ET BLÅT BINDELED
INSTITUTIONERNES REGNVANDSPROJEKT
FÆLLES STRATEGI FOR REGNVANDSAFLEDNING

Side 27
Side 29
Side 31
Side 33

FØLGEGRUPPE

Side 37

Folehavekvartereø fra krydset
Gl. Køgelandevej - Ellebjergvej - Folehaven
ca. 1 959

3

4

F ORORD :

Folehaven er en af de mest befærdede indfaldsveje til København. Passeret af 45.000 biler i døgnet er
vejstrækningen fra motorvejens ophør ved Vigerslevvej ad Folehaven og Ellebjergvej til Sydhavns Plads stærkt
luftforurenet, støjplaget og uhyre grim. Både reelt og i forbipasserendes og beboeres bevidsthed kommer disse
belastninger let til at skygge for, at der langs Folehaven ligger en række i sig selv meget attraktive, grønne og
luftige beboelseskvarterer.
For et par år siden henvendte en borger sig til det daværende Miljøpunkt Valby og spurgte, om man dog i det
mindste ikke kunne plante nogen flere træer på selve vejen Folehaven, så det kunne blive mere attraktivt at
cykle ad den. Medarbejderne i miljøpunktet tog ideen op og udviklede den i mange retninger.
Dels hjalp man borgerne i området med at danne foreningen Træer i Folehaven, der arbejder for grønne og blå
forbedringer af området.
Dels udviklede man i samarbejde med boligforeningen 3B et projekt om en intelligent grøftekant langs vejen ud
for foreningens boliger. Cykelsti og fortov skal rykkes længere ind mod bebyggelsen, og ud mod bilerne skabes
en grøn støjskærm og et område med træer, planter og regnvandsbede, der både skal løse problemer med
regnvandshåndtering og give beboere og bløde trafikanter smukkere og mere menneskeværdige omgivelser at
færdes i.
Da Valby Lokaludvalg i 2011 overtog det lokale miljøarbejde fra miljøpunktet, tog medlemmerne på en
inspirationstur til bydelen Augustenborg i Malmø, hvor man har gennemført en meget visionær renovering af en
bydel, der på mange punkter ligner Folehavekvarteret, med en samtænkning af LAR, energirenovering,
affaldssortering og andre tiltag til fremme af bæredygtighed. Valby Lokaludvalg ser store muligheder for at løfte
Folehavekvarteret efter samme principper.
I februar 201 2 blev der på initiativ af arkitekt Jakob Nørløv holdt et lokalt møde med deltagelse af
repræsentanter for boligforeninger og institutioner i området samt den kommunale administration. Det blev her
klart, at en række aktører allerede havde planer om LAR- og grønne forbedringsprojekter, og at alle så en fordel
i at udstrække disse løsninger til hele området.
Valby Lokaludvalg har derfor besluttet at understøtte disse projekter i Bydelsplan for Valby. Dels ved at foreslå
Københavns Kommune at afkoble regnvand fra tagene i området og lede det ud i Damhusåen. Og dels ved at
foreslå kommunen, at understøtte de øvrige grønne projekter i kvarteret, ikke mindst den intelligente grøftekant.
Til brug for dette arbejde har arkitekt Jakob Nørløv udarbejdet denne baggrundsrapport, der beskriver området
og de eksisterende initiativer.
Valby er udnævnt til bevægelsesbydel i kommuneplanen, og der er visionære planer om fornyelse og
udbygning af Valby Idrætspark, der grænser op til Folehavekvarteret og Ellebjergvej. Disse planer rummer også
tanker om forgrønning, LAR og bæredygtighed.
Kgs. Enghave Lokaludvalg er interesseret i at begrønne Ellebjergvej frem til Sydhavns Plads efter den
intelligente grøftekants principper. Valby Lokaludvalg ser det derfor som overordnet mål at fremme LARløsninger i boligkvarterene og at begrønne området og ikke mindst hele den belastede vejstrækning fra
motorvejen til Sydhavns Plads.
Når det lykkes, vil Folehaven fremstå ikke længe fremstå som en umenneskelig trafikkorridor men som en
inspirerende indgangsportal til København som miljømetropol.
Henrik Palsmar
Formand for miljøgruppen under Valby Lokaludvalg
September
201 2
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I N TROD U KTI ON :

Folehavekvarteret ligger i Valbys og dermed Københavns Kommunes
sydvestligste hjørne på grænsen til Hvidovre. Frem til midten af det tyvende
århundrede var området kun sporadisk bebygget, mest af kolonihaver og
enkelte mindre parcelhuse. Med byens vækst i starten af 1 950'erne udvides
vejen Folehaven til en asfalteret hovedvej, og området bliver et af
Københavns Kommunes nye kvarterer, opbygget efter de principper, der
senere skulle præge det meste af opbygningen af de kommende forstæder i
omegnskommunerne. Det bliver til en by i byen, med egne institutioner og
nærindkøb, tæt på naturen og med en vej, der sikrer let forbindelse til
arbejdspladserne i byens centrum.
I takt med at forstæderne opblomstrer i omegnskommunerne fra midt 60'erne
og frem til slut 70'erne ændrer Folehavekvarteret sin karakter. Folehaven er
ikke længere grænsen mellem by og land, og den vej der forbandt kvarteret
med byen, er nu en gennemfartsvej for de mange til og fra arbejde. Så
omend kvarteret stadigvæk har sine oprindelige kvaliteter med grønne
villakvarterer, åbne parkbebyggelser og kort til nogle af byens største
rekreative arealer, er Folehaven blevet klemt af hovedstadens udvikling.

Have ud til Folehaven ca. 1 91 9, med gasværket på Kulbanevej i baggrunden

Folehaven er blevet et kvarter man kører igennem fra centrum til forstæderne, og kendes i dag bedst som området mellem Mc Donalds krydset
og Holbækmotorvejen. Folehaven er således på mange måder stadigvæk et
kvarter på kanten af byen. Men hvor det oprindeligt var orienteret mod
landet, er det med udviklingen af Grønttorvet, FLSmidth-grunden osv. ved at
blive integreret i byen. Dermed har det potentiale til at blive en ny type
levende forstad i byen, der ligger på kommunegrænsen som en grøn byport,
hvor trafikken sydfra kører igennem, og for København danner overgang til
nogle af byens største rekreative arealer; Valby Idrætspark, Valbyparken,
Kalveboderne og Vigerslevparken med Harrestrup Å.
I mange henseender har kvarteret stadigvæk mange af kvaliteterne fra den
tidlige forstad, blandt andet en tæt forbindelse til blå, grønne og rekreative
arealer. Netop derfor kan der også her, med fordel introduceres løsninger,
der udnytter regnvandet som en ressource og samtidigt underbygger stedets
kvaliteter. Den tætte forbindelse til Harrestrup Å og Kalveboderne, giver gode
muligheder for netop her at eksperimentere med hvordan regnvand bedst
udnyttes som en ressource i byen.
Valby Lokaludvalg vil arbejde for at en af byens store udfordringer –
klimatilpasning - udnyttes som løftestang for at få Folehavekvarterets tilbage
som et af de grønne og attraktive boligområder i Københavns Kommune. Et
kvarter der ikke kendes på trafikken, men som et attraktivt grønt område for
dem der gerne vil bo i byen samtidigt med at de har lys og luft omkring sig.
Og med sin placering tæt på Valbyparken og den fremtidige strand kan
området blive en attraktiv overgang mellem byen og den nære natur.
Som Skt. Kjelds kvarter i kommunens nordøstlige hjørne kan Folehaven blive
Københavns andet klimatilpasningslaboratorium. Et sted der viser hvordan at
regnvand kan styrke overgange mellem eksisterende og nye bystrukturer, og
mellem byen og dens grønne og blå kanter.

Folehaven i dag
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FOLEHAVEN I TAL
Folehavekvarteret afgrænses mod nord af Hornemanns Vænge, Retortvej,
Grønttorvet og Håndværkerbyen, mod sydøst af Gl. Køge Landevej, Køge
Banen og Valby Idrætspark, og mod vest af Vigerslevvej og Vigerslevparken.
Området har et samlet areal på ca. 1 million m2 svarende til 1 00 hektar.
Heraf anslås det at knap 60 % er befæstede arealer med afløb til kloak. Med
en gennemsnitlig årlig nedbør på 680 mm, ledes der samlet 400.000 m3
vand til kloaksystemet. Ved skybrud som det København oplevede den 2. juli
2011 (1 34 mm regn på 3 timer) ledes der alene her 80.000 m3 til kloak. Det
svarer til op mod 11 5 25-meter svømmebassiner, der tømmes samtidigt over
3 timer.
Området har et svagt fald fra nordøst ned mod Harrestrup Å og
Vigerslevparken i sydvest. Samlet er terrænforskellen omkring 7 meter,
svarende til 0,45 %, der fordeler sig jævnt over hele området. Generelt ligger
området lavt i forhold til daglig vandstand, og det må formodes at
grundvandsspejlet ligger relativt højt i store dele af området. Dette betyder at
det umiddelbart ikke vil være hensigtsmæssigt at nedsive store mængder
regnvand her. Omvendt betyder det lave jævne fald mod Harrestrup Å, at der
sandsynligvis vil kunne etableres et forsinkelsessystem med overløb til åen.

Folehavekvarteret, ca. 1 million m 2

Koter, terrænfald mod Vigerslevparken og Harrestrup Å

Inklusive de afgrænsende veje er der er i alt ca. 1 6,5 kilometer veje i
Folehavekvarteret. Fordelt på 8,5 km private fællesveje, 2,5 km interne veje i
de almene bebyggelser og 5,5 kilometer offentlig vej. De offentlige vejes
areal (Folehaven, Vigerslevvej, Gl. Køge Landevej og Kirsebærhaven),
inklusiv cykelstier og fortove er omkring 1 20.000 m2, eller ca. 1 2 % af det
samlede areal. Det vurderes at de private fællesveje og vejene i de almene
bebyggelser ligeledes udgør omkring 1 2 % af det samlede areal. Det
betyder, at der alene fra vejene skal afledes 81 .600 m3 nedbør om året.
Flere af vejene er orienteret så de med fordel vil kunne udnyttes som
afledningsrender gennem kvarteret.
Der bor lidt over 7000 mennesker i området. Her er ca. 1 800 almene boliger
med omkring 3800 beboere. Der er ca. 700 villaer med ca. 21 00 beboere.
Endeligt er der ca. 70 etageejendomme, fortrinsvist langs Vigerslevvej med
omkring 1 400 beboere fordelt på ca. 700 lejligheder. Lejlighederne er en
blanding af almindelige udlejningslejligheder, andelsboliger og ejerboliger.

Offentlige veje, private fællesveje og fordelingsveje i Folehaven

Villaer og etageejendomme i Folehaven
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I FOLEHAVEN
Centralt i Folehavekvartet, omkranset af 3B Folehaven ligger hovedparten af
områdets institutioner; Kirsebærhavens Skole, Heldagsskolen i Valby,
Kirsebærhavens Plejehjem, Margrethekirken, Børnehuset Anne-Marie
Gården, fritidshjemmet Blommen og Vigerslev Bibliotek. Herudover ligger der
på 3B's arealer en dyrelegeplads og den lokale ungdomsklub, og 3B
administrerer værestedet for kvarterets børn, beliggende på legepladsen
overfor skolen.
Spredt langs kvarterets hovedveje ligger der en række mindre butikker,
restauranter, pizzeriaer og dagligvarebutikker. De fleste butikker ligger
koncentreret på tre steder. 3B Folehaven har sit eget butikstorv i umiddelbar
sammenhæng med det ovenfor beskrevne område, her ligger 5-7 butikker.
Umiddelbart på den anden side af vejen Folehaven ligger yderligere 4-5
butikker omkring en mindre plads. Den sidste samling af butikker ligger i
SAB's ejendom på hjørnet af Folehaven og Gl. Køge Landevej.
Omend kvarteret fremstår grønt og åbent med de store almene
parkbebyggelser og de mange villaer, er der kun to tilgængelige offentlige
parklignende arealer. Det ene er den store lege- og boldplads ud til
Kirsebærhaven overfor Vigerslev Bibliotek. Det andet er de grønne arealer
mellem Kirsebærhavens Skole og Heldagsskolen i Valby, hvorfra der både er
adgang fra Kirsebærhaven og den bagvedliggende villavej.
Institutioner i Folehavekvarteret

Butikker i Folehavekvarteret

Offentlige grønne arealer i Folehavekvarteret

Stier og frirum i Folehavekvarteret

Gennem kvarteret er der flere mindre stier, der skaber genveje for gående,
ligesom der er flere mindre rumdannelser, hvor de fleste tilsyneladende er
opstået som mere eller mindre tilfældige overskudsarealer, der kan
omdannes og give mulighed for at etablere særlige nedslag i kvarteret.
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OMKRING FOLEHAVEN
Folehaven er et kvarter på kanten af byen, hvilket ses tydeligt på de
omkringliggende områder. Her er natur, parker og sportsarealer, som er den
voksende bys transformering af gamle industriområder til nye attraktive boligog erhvervskvarterer i byen.
Umiddelbart vest for Folehavekvarteret løber Harrestrup Å, den eneste
tilbageblevne åbne å i Københavns Kommune. I henhold til
Vandrammedirektivet og Københavns Kommunes vandhandleplaner forestår
der en gennemgribende restaurering opretning af åen, der skal føre åen
tilbage til et mere naturligt forløb. Dette vil gavne den biologiske
mangfoldighed i åen og gerne giver borgerne lettere adgang til den.

Harrestrup Å gennem Vigerslevparken

Grønne arealer

Omkring åen ligger Vigerslevparken, der går som en grøn kile fra
Damhussøen til Gl. Køge Landevej og blandt andet indeholder flere
fodboldbaner. Mod syd, på den anden side af S-togslinjen mod Køge, ligger
Valbyparken, der med sine 64 hektar er byens største. En park der lægger
græs til Grøn koncert, diverse festivaler og den velbesøgte Naturlegeplads. I
sammenhæng med parken ligger Valby Idrætspark, der i dag huser flere
sportsklubber, og hvor det meget roste vandkulturhus åbnede i 201 2. I
Kommuneplanstrategi 201 0 er Valby udpeget som Københavns nye centrum
for bevægelse og sport. Det kan få en stor betydning for hele det sydvestlige
Valby, herunder Folehavekvarteret. Denne udvikling som sportsbydel kan
også tænkes ”grøn”.
Nord og øst for Folehavekvarteret ligger nogle af Københavns største
sammenhængende udviklingsområder. Mellem Retortvej og Gl. Køge
Landevej ligger Grønttorvet, der skal omdannes til et helt nyt kvarter i Valby.
På den gamle FLSmidth-grund er der allerede bygget flere boliger og
kontorer. Omkring Ny Ellebjerg Station og langs Carl Jacobsens Vej er
området næsten fuldt udviklet med kontorer, boliger og
uddannelsesinstitutioner. Omdannelsen af disse områder fra industrikvarterer
til attraktive steder i byen betyder, at Folehaven indenfor en overskuelig
årrække vil blive bedre integreret i byen.
Langs den østlige side af Gl. Køge Landevej, fra Toftegårds Plads til
kommunegrænsen mod Hvidovre ligger Valbys sidste egentlige
industrikvarter. Udover medicinalvirksomheden Lundbeck ligger der flere
større og mindre virksomheder, bilforhandlere og lignende. Sammen med de
mange nye kontorer, der er bygget eller planlagt, giver det hele området et
solidt jobfundament.

Byudvikling

Erhverv og handel
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TRAFIK
Der kører dagligt ca. 45.000 biler gennem Folehaven og vejen er en af de
mest befærdede veje i København. På Gl. Køge Landevej kører der ca.
1 0.000 biler i døgnet. Det er tal, der forventes at stige i forbindelse med
udbygningen af Grønttorvet, FLSmidth-grunden og Carlsbergkvarteret,
således at der på Folehaven vil køre op mod 65.000 biler i døgnet, og på Gl.
Køge Landevej ca. 20.000 biler i døgnet. Særligt trafikken på Folehaven
belaster området. Ikke alene giver det store støjgener, især på grund af den
meget tunge trafik. Færdslen fungerer også som en uhensigtsmæssig
barriere gennem kvarteret, der er farlig at krydse, men også meget
ubehagelig at cykle, gå og opholde sig langs med.
Efter at S-togsstationen på hjørnet af Gl. Køge Landevej og Ellebjergvej blev
nedlagt, er der kun togforbindelse fra Ny Ellebjerg Station eller Åmarken. Ad
Folehaven kører busserne 1 0 og 65E. Linie 1 8 og 97N kører på Gl. Køge
Landevej og på Vigerslevvej kører lokalbussen 1 32 og 1 33 kører ad
Retortvej. Af de seks buslinjer er det kun linje 1 0 og 65E der kører til byens
centrum. Realiseres planerne om at udbygge den fremtidige metrolinje M4
fra Ny Ellebjerg Station over Grønttorvet til Hvidovre Hospital, vil kvarteret
dermed opnå en markant forbedring i forhold til offentlig transports
infrastruktur.
Eksisterende trafik gennem Folehavekvarteret - 45.000 biler

Fremtidig trafik gennem Folehavekvarteret - 65.000 biler

Offentlig trafik i Folehavekvarteret

Eksisterende og planlagte cykelruter gennem Folehavekvarteret

Der er anlagt cykelstier på alle kvarterets hovedveje, ligesom der er en
cykelsti gennem Vigerslevparken, der fortsætter ind i Valbyparken. For at
forbedre cykelforbindelsen fra det centrale Valby til institutionerne i
Folehaven og til Valby Idrætspark, arbejder Valby Lokaludvalg på at etablere
en ny cykelrute gennem Grønttorvet, over Folehaven, Kirsbærhaven og Gl.
Køge Landevej til Valby Idrætspark. Endvidere ønskes det også at der
anlægges en sikker cykelforbindelse på tværs af Folehaven, hvor den
munder ud i Holbækmotorvejen ved Vigerslevparken.
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Støjkort over Folehaven
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EJERFORHOLD I FOLEHAVEN:
Valby Lokaludvalg vil gennem inspirationsmøder, igangsatte projekter og
borgerinddragelse understøtte udviklingen af et grønt og attraktivt kvarter på
tværs af de mange forskellige aktører i området.
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GF-Søndervang
GF-Hestehaven
GF-Gl. Østengaard
GF-Ny Østengaard Villaby
GF-Strandlyst
GF-Grønnehaven

Institutioner:

Kirsebærhavens Skole
Heldagsskolen i Valby
Vigerslev Bibliotek
Kirsebærhavens Plejehjem
Margrethe Kirken
Børnehuset Anne-Marie Gården
Fritidshjemmet Blommen
Margrethesogns Menighedsbørnehave
Margrethegårdens Børnehus

Fritid
Boliger og institutioner i Folehaven

Kommunal legeplads
Fodboldkluben Pioneren
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MILJØ I VALBY
Valby er kendt som en bydel, hvor der er fokus på miljøet. Bydelen har en af
de mest ambitiøse energivisioner, Valby Solcelleplan, ligesom den var kendt
for den Grønne Bazar, der blev holdt i samarbejde med Nordisk Film.
I forbindelse med at lokaludvalget overtog miljøarbejdet fra Miljøpunkt Valby,
blev der i Valby oprettet en miljøgruppe. Her sidder repræsentanter fra
lokaludvalget samt lokale borgere med særlige kompetencer og/eller
engagement i miljøarbejdet. Sammen med miljømedarbejderen i Valby
Lokaludvalg, har det gennem miljøgruppen været muligt at sikre et godt
fundament for miljøarbejdet i Valby.
Efteråret 2011 holdt Valby Lokaludvalg en konference Energioptimering og
Klimatilpasning af byens boliger - Udfordringer og løsninger. Her deltog mere
end 1 20 personer, primært planlæggere, arkitekter og ingeniører. Her var
blandt andet oplæg fra Stadsarkitekten i Københavns Kommune og en arkitekt
fra JDS Architects, der begge havde fokus på potentialerne i at udnytte
regnvand som en kvalitet i byen.
Selvom Folehavekvarteret er en del af Valby, har det sin egen status i bydelen,
også hvad angår lokalt engagement. Her har man i over 20 år holdt sin egen
Folehavefestival, hvor kvarterets beboere mødes, går på loppemarked, køber
kager til støtte for skolen og meget mere.
Valby Lokaludvalg på bustur til Augustenborg den 5. april 2011

Energikonference oktober 2011

Fra Folehavefestivalen

3B-Folehavens Grønne vaskeri
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FORENINGEN TRÆER I FOLEHAVEN
Foråret 2011 blev foreningen Træer i Folehaven stiftet. Initiativet til
foreningen udsprang af et lokalt borgerønske i Folehaven om at forskønne
kvarteret, særligt vejen Folehaven med henblik på at omdanne den til en
attraktiv cykelrute og en grøn rygrad gennem kvartet. Forud for foreningens
dannelse blev der i lokaludvalgets og det daværende Miljøpunkt Valbys regi
holdt indledende møder med blandt andre repræsentanter fra Center for
Park og Natur. Ligesom lokaludvalget holdt et møde hvor de lokale ønsker til
et grønnere Folehaven blev fremlagt for blandt andre daværende Teknik- og
Miljøborgmester.
Udover nedenstående formålsparagraf for foreningen har den oprettet
hjemmesiden www.traerifolehaven.dk, hvor der kan hentes yderligere
information og baggrundsmateriale. Foreningen har i dag omkring 200
medlemmer, og der kommer fortsat nye til.
Foreningens formål er at skabe større fysisk og social sammenhæng i
Folehaven ved at fremme en grøn og bæredygtig udvikling i
Folehavekvarteret. Dette gøres eksempelvis ved at:
Øge trafiksikkerheden og højne oplevelsen af at færdes langs med og
på tværs af Folehaven, Vigerslevvej og Gl. Køge Landevej ved
begrønning.
Valby Lokaludvalg samarbejder med foreningen Træer i Folehaven om LAR møde i Valby

Øge trafiksikkerheden og oplevelsen for gående og cyklende gennem
krydsene, Vigerslevvej/Folehaven og Folehaven/Gl. Køge Landevej
Opgraderer forbindelsen for bløde trafikanter til Vigerslevparken,
Valbyparken og Valby Idrætspark.
Arbejde for at regnvand afledes lokalt, uden om Københavns
kloaksystem.
Skabe optimale forhold for at øge biodiversiteten i kvarteret.
At søge politisk indflydelse for at få tilladelser til at gennemføre
foreningens formål.
At søge økonomisk støtte fra offentlige og private bidragydere for at
fremme foreningens formål.
I forbindelse med etableringen af foreningen blev der ligeledes nedsat en
følgegruppe med repræsentanter fra Københavns Kommune og Københavns
Energi.

Logo for Foreningen Træer i Folehaven

Foreningens formand får hjælp til at plante et kirsebærtræ under Folehavefestivalen i 2011
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Forslag til grøn korridor med regnvandsanlæg ved 3B's bebyggelse langs Folehaven

Eksisterende forhold 3B's bebyggelse langs Folehaven
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DEN GRØNNE KORRIDOR
Boligselskabet 3B vil sammen med Københavns Universitet LIFE
gennemføre et bæredygtigt eksempelprojekt langs Folehaven i Valby i
samarbejde med Københavns Kommune.
Formålet er at afsøge potentialer ved en ny offentlig-privat udviklingsmodel,
der styrker en holistisk planlægning af byen. En model der kan understøtte et
samarbejde på tværs af offentlige og private ejerskabsforhold for at fremme
Københavns miljø- og klimaplaner samt højne kvaliteten og den almene
oplevelse af byen.
Idéen er at kunne sammenflette byen på mange planer ved at miljø,
infrastruktur, landskab, drift og ejerskabsforhold sammentænkes som ét hele
i en bæredygtig by. Konkret vil projektet ”sammenflette” 3B's arealer mod
Folehaven med det offentlige fortov og cykelsti, således at der her etableres
en ny type urbant landskab, der med afsæt i klimatilpasning giver en
sammenhængende totalløsning på nogle af byens udfordringer.

Projektområde for den Grønne korridor

Det bredere grønne areal der opstår ved at ”flette” byens arealer, giver
mulighed for at introducere lokal afledning af regnvand (LAR) som alternativ
til kloakudvidelse. Tagflader, der vender mod veje, er generelt vanskelige at
afkoble på grund af trange pladsforhold. Ved at håndtere regnvandet som et
aktivt element i den grønne korridor, vil det kunne understøtte en større
variation i både flora og fauna og dermed højne miljøet og biodiversiteten i
byen. Specifikt tænkes regnvandsløsningen designet så prioriterede arter
understøttes.
En af løsningerne på at håndtere regnvandet bliver en videreudvikling af
måder til midlertidig opmagasinering af regnvand. KU-LIFE vil udvikle en
prototype på en grøn støjskærm med indbygget magasin for vanding og
forsinkelse, og hvor der samtidig designes for partikelfiltrering og stor
fordampning og dermed køling.
Den grønne støjskærm vil samtidigt fungere som et trafikseparerende
element der øger sikkerheden for såvel gående som cyklister i den nye
grønne korridor. Således vil der her opstå en helt ny rumlighed der tilgodeser
beboerne langs Folehaven og den lokale trafik til fods og på cykel. Udover at
forbedre forholdene langs Folehaven er ønsket at projektet kan danne skole
langs de øvrige indfaldsveje i byens periferi. Og at andre boligselskaber og
øvrige private aktører vil se fordelene ved at samarbejde med kommunen om
at skabe et mere bæredygtigt og smukkere København.

Principsnit gennem den Grønne korridor - Illustration KU Life
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3B FOLEHAVEN
3B Folehaven er opført i første halvdel af 1 950'erne som et af de første
eksempler på det byggeri, der har præget de danske forstæders by- og
boligplanlægning i det følgende halve århundrede. Afdelingens ca. 1 000
lejligheder er opført som treetagers karreer omkring åbne grønne fællesrum.
Bebyggelsen danner samtidig ramme omkring de fleste af kvarterets
offentlige institutioner.

I dag fremstår bebyggelsen som et af efterkrigstidens første eksempler på
hvordan boliger indgik i velfærdsstatens byplanlægning hvor alle hverdagens
ydelser og behov integreres i en samlet løsning. En løsning der tilsigtede at
etablere lokale samfund, der kunne fungere som satellitter omkring de store
byers kerner.

Haverum i 3B Folehaven

Kendetegnende for 3B Folehaven er afdelingens store miljøengagement. 3B
Folehaven etablerede for mere end ti år siden Københavns største grønne
fællesvaskeri, hvor tøjet vaskes i regnvand opsamlet fra foreningens tage.
Derudover er der påbegyndt et samarbejde med Københavns Kommune om
et pilotprojekt der omhandler regnvand, støj, trafik mm. langs Folehaven.
Udover at afdelingen er ved at videreudvikle og udvide
regnvandsopsamlingen til deres fælles vaskeri, arbejdes der også her med
mulige solcelleinstallationer osv. I forbindelse med at arkitektfirmaet Witraz
udarbejder forslag til en fysisk helhedsplan for afdelingen, arbejdes der også
på forslag til, hvordan bebyggelsens haverum kan forbedres og
sammentænkes med regnvandshåndtering.
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FSB STAKHAVEN
fsb Stakhaven er opført i første halvdel af 1 950’erne som en parkbebyggelse
omkring et langstrakt grønt fællesareal. Her er 1 43 boliger, fortrinsvist toværelses lejligheder.

I forbindelse med skybruddet den 1 4. august 201 0 og igen ved skybruddet
den 2. juli 2011 , var der oversvømmelse i alle bebyggelsens kældre.
Afdelingen og fsb har derfor et ønske om at renovere Stakhavens
fællesarealer og etablere et system til lokal afledning af regnvand. Afdelingen
har i den forbindelse fået et mindre beløb fra Realdania's pulje "Det Gode
Boligliv" til at igangsætte en beboerproces, som skal være med til at skabe
fællesskab og ejerskab i afdeling. Beboerprocessen skal resultere i et
skitseprojekt, der konkret beskriver beboernes ønsker til en mulig
regnvandsløsning. Stakhaven forventer, at skitseprojektet er færdigt inden
sommer 201 3.

Haverum i fsb Stakhaven
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3B-Folehaven græsboldbane

3B-Folehavens Bebyggelse langs Gl. Køge Landevej
3B-Folehaven langs Kirsebærhaven

Børnehuset Anne-Marie Gården

Kirsebærhavens Skole

Margrethe Kirken

Fritidshjemmet Blommen

3B-Vinhaven Plejeboliger
Kirsebærhavens Plejehjem

3B-Folehaven langs Folehaven

Værestedet
Kommunal Legeplads

Vigerslev Bibliotek
Kirsebærhaven

Fotocollage fra kltretårn på legrepladsen overfor Vigerslev Bibliotek

Boldbane
Skel mod Margrethe Kirken
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FOLEHAVENS FÆLLES PROJEKT
På foranledning af 3B Folehaven og Arkitekt Jacob Borup Nørløv blev der
den 2. februar 2011 afhold et møde med deltagelse af repræsentanter for
alle institutionerne langs Kirsbærhaven samt Jan Burgdorf Nielsen fra Center
for Park og Natur, Valby Lokaludvalgs formand for miljøgruppen,
repræsentanter fra fsb Stakhaven og 3B-Folehavens afdelingsbestyrelse.
Mødets formål var at afdække interessen for at sammentænke institutionerne
indenfor 3B's bebyggelse i et fælles regnvandshåndteringsanlæg, og dermed
skabe et unikt sammenhængende og identitetsskabende landskabeligt træk
gennem hele området. Et anlæg der vil kunne understøtte nye måder at
færdes i området, både mellem institutionerne her og mellem 3B Folehavens
bebyggelse, og således tilgodese de mange forskellige behov for brugen af
fælles udearealer et sted som her. Således var der enighed om at
håndteringen af regnvand vil kunne tilføre hver enkel institution og hele
området nye rekreative kvaliteter.
På langt sigt var ønsket at Folehavekvarteret kan udvikles efter principper
som er kendt fra bla. Augustenborg og BO01 /Västra Hamnen i Malmö. Det
vil sige, ikke alene udnytte vandet som et æstetisk element, men også som
et element der danner nye måder for de mange forskellige grupper der
dagligt færdes og omgås hinanden i Folehaven. Således at projektet
gennemføres på en måde der tager udgangspunkt netoip de kvaliteter og
udfordringer som kendetegner Folehaven.

Folehavekvarterets institutioner
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Harrestrup å
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REGNVAND I DE ALMENE BOLIGER
De almene boligselskaber SAB/KAB, 3B og fsb har alle afdelinger i
Folehavekvarteret. Sammen med den almindelige vedligeholdelse og
opgradering af boligerne, er der i alle tre selskaber øget opmærksomhed på
forbedring af fællesarealer og regnvandshåndtering.
3B og fsb har løseligt diskuteret mulighederne for at etablere et fælles
regnvandssystem mellem de to boligselskaber, hvor overfladevand afledes
gennem et fælles overløb til Harrestrup Å. SAB's bebyggelse Elleparken vil
kunne tilkoble sig samme system, via den grønne korridor, i forbindelse med
en fremtidig renovering af deres fællesarealer.
Det vurderes, at de tre almene boligselskaber vil kunne fungere som en
samlende drivkraft for kvarterets blå og grønne udvikling. Derfor vil Valby
Lokaludvalg gerne opfordre Københavns Kommune til også at arbejde på at
sammenbinde de almene boligområder omkring et regnvandselement med
kobling til Harrestrup Å.

Folehavekvarterets almeneboligers forbindelse til Harrestrup Å
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Folehavekvarteret
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FOLEHAVEN EN GRØN OG BLÅ VEJ I BYEN

BUTIKSTORVET SOM ET BLÅT BINDELED

INSTITUTIONERNES REGNVANDSPROJEKT

MOD HARRESTRUP Å
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Folehaven en grøn vej i byen

Trafik gennem Folehaven

Forlængelse af den grønne korridor
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FOLEHAVEN EN GRØN OG BLÅ VEJ I BYEN
Vejen Folehaven blev anlagt som en bred grøn allé gennem byens nye
grønne kvarter, videre ud mod forstæderne. I dag er vejen belastet af 45.000
biler, der dagligt kører gennem kvartere
t.

Som tidligere beskrevet under Den grønne korridor har 3B og KU Life
initieret et pilotprojekt med støtte fra Københavns Kommune med henblik på
at udvikle et rekreativt regnvandsanlæg på ca. 250 meter langs Folehaven.
Lokaludvalget ser gerne at dette projekt udvides til at omfatte hele
Folehaven.

Det foreslås, at man delvist inddrager den nedlagte vejbane langs fortovet,
samt at man i samarbejde med de lokale butikker og de tilstødende
grundejerforeninger omdanner de mindre friarealer til små pladser. Her vil
det også være muligt at etablere mindre regnvandsbuffere i forbindelse med
pladserne.
Endvidere undersøger Kgs. Enghave Lokaludvalg mulighederne for at
etablere et lignende projekt på P. Knudsens Gade. Dermed vil en
videreførelse af projektet langs Ellebjergvej give en grøn trafikkorridor helt
frem til Sydhavns Plads.

Projektforslag til grøn korridor langs Folehaven
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Uderstøtte butikslivet i Folehaven ved at styrke forbindelsen mellem de to butikstorv

BO01 Malmö - Vand som identitet

Augustenborg - Vand som identitet

Rom - Vand som identitet
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BUTIKSTORVET SOM ET BLÅT BINDELED
3B's butikstorv i Folehaven er ikke længere det lokale butikscenter som det
var for 30-40 år siden. Der er få butikker tilbage og butikstorvet bruges af
uroskabende unge. Det har en negativ betydning for hele området, at et så
centralt sted i bebyggelsen er ved at blive et tomrum. Ikke kun mister 3B
Folehaven et knudepunkt for det lokale liv i bebyggelsen og kvarteret, men
det er også med til at give kvarteret et dårligt ry.

Med torvets tilknytning til den grønne korridor, vil det være nærliggende her
at bruge vandet som løftestang for en renovering og revitalisering af torvet.
Det kunne blive det første særlige nedslag i Folehaven, der understreger en
ny og grøn identitet for hele kvarteret.

Butikstorvet som bindeled mellem den grønne korridor og 3B-Folehaven
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Eksisterende regnvandsbed i Kirsebærhavens Skoles have

Kirsebærhaven set mod Vigerslev Bibliotek

Sti mellem legeplads og Kirsebærhavens Plejehjem

"Fodgængerfelt" over vandelement

Vand som landskabeligt element

Vand som et legeelement i redskabet
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INSTITUTIONERNES REGNVANDSPROJEKT
Omkring Kirsebærhaven ligger de fleste af Folehavekvarterets institutioner.
For at understrege stedets betydning, vil det her være oplagt at arbejde med
regnvand som et landskabeligt element, der kan skabe en fælles identitet.
Vandet vil også i sin bevægelse gennem området have forskellige funktioner,
fra et legeelement til en trafikbegrænsning. Altså vil det give identitet, tilføre
nye kvaliteter og endeligt afgrænse og adfærdsregulere blandt de mange
brugere af området. Ældreboligerne, plejehjemmet og kirken kan således
udnytte regnvandsbede med helt andre funktioner end for eksempel
børnehuset og fritidshjemmet.
I et samarbejde med 3B Folehaven kan det også tænkes at
regnvandsanlægget her vil kunne få tilført større vandmængder fordelt over
en længere periode, og således kunne understøtte flere kvaliteter.

Nye stiforbindelser og regnvandsløb mellem og omkring Folehavens institutioner
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Kig fra 3B Folehaven mod Stakhaven

Stakhaven set fra Vigerslevparken med boldbaner i forgrunden

Villavej i Folehavekvarteret

Rengvandsbed på villavej

Villavej i Seattle, foto Antje Bachaus/KU Life

Regnvandsbed på villavej
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FÆLLES STRATEGI FOR REGNVANDSAFLEDNING
Enestående for Folehavekvarteret er at det ligger i umiddelbar forbindelse
med Harrestrup Å. Derfor vil der i forbindelse med den forestående
restaurering af åen også være mulighed for at tilkoble et fælles
regnvandssystem for hele kvarteret til åen.
Valby Lokaludvalg vil gennem miljøarbejdet, bydelsplanen og i samarbejde
med de lokale aktører ikke mindst foreningen Træer i Folehaven arbejde på
også at inddrage kvarterets grundejerforeninger i projektet. Dermed vil det
være muligt at skabe et kvarter her i byen med en helt unik
regnvandshåndtering og forbindelse til stedets rekreative arealer.
Som det fremgår af de efterfølgende skitser vil en fælles håndtering af
regnvand på kvarterets veje kunne udnyttes til følgende:
En strategi for etablering af regnvandsbede og træbeplantning langs
villaveje og en plan for bevaring af særlige træer i kvarteret.
Etablering af særlige nedslag i kvarteret, fx. trafikregulering og
pladsdannelse langs Vigerslevvej forbindelse med
regnvandsoverløb til Harrestrup Å.
Ved at flytte regnvandeshåndteringen fra den enkelte have ud i vejens
fællesrum opstår der flere muligheder for bruge regnvandet som
ressource.
Regnvandsbede hvor regnvand kan afledes fungerer også som
trafikregulering på villavejene.
Fordybninger i vejene kan fungere som bufferzoner ved kraftigere
regnskyl og skybrud. Fordybningerne kan virke
hastighedsbegrænsende.
De nye grønne elementer på villavejene og trafikreguleringen skaber
nye muligheder for at introducere elementer, der gør vejene til
kvarterets fælle sociale rum fx veje hvor børnene kan lege.

Opkobling af regnvand til Harrestrup Å

33

34

Forskønnelse og trafikregulering

Det fælle sociale rum

Træer langs villavejen giver vejen en markant anden
karrakter end blot de bare asfalt. Samtidigt er det her på
vejen muligt at have nogle store markante træer i kvarteret
der giver minimale skyggegener i de private haver.

Den stille trafik, træerne og de nye bede, gør vejen til et nyt
og attraktivt rum. Med ganske få tiltag kan vejen blive et
fælles socialt rum, et sted hvor børnen leger og der er
mindre opholdspladser, blomsterbede osv.

Tæerne vil samtidigt fungere som trafikregulering, hvor
bilerne tvinges til at nedsætte farten og sno sig mellem de
grønne bede

Grøn helle ved hovedvejen

Blomsterbed
Hundetoilet

Allé træer

Regnvands soppebassin
Omvendt trafikbump
Den nye kørelinje

"En vejbrygge"

Fast hinkerude

Vejhaver
den orange streg som
racerbane for
Vand fra villavejen
Vand fra villavejene kan ledes ned i træernes plantebede.
Ikke alene giver det træerne her bedre vækstbetingelser,
men det er også en oplagt mulighed for at arbejde med
andre planter her i de nye "grøftekanter", og udvide
biodiversiteten i området.

Overfalde vand ledes ned i
vejhaverne,
til gavn for flora og fauna
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