Inspiration til begrønning af

Nyboder
- Samt forslag til placering af
sorteringsløsninger i området
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Indledning
Som led i årsplanen for 2019-2020 punkt 3 ”Grøn by, klimatilpasning og bæredygtighed” har
Miljøpunktet planlagt indsatser, der dels skal informere og vejlede om facadebeplantning, og
dels skal arrangere ture og vejlede om nye træer med lokale i Indre By og på Christianshavn.
Det er en målsætning for Miljøpunktet at bidrage til opnåelsen af FN’s Verdensmål for
bæredygtig udvikling, og under denne indsats lægges der særligt vægt på mål 11, 12 13, 15 og
17. Københavns Kommune har desuden skabt en målsætning om at plante 100.000 nye træer
inden 2025, og denne indsats ønsker Miljøpunktet at bidrage aktivt til.
I forbindelse med dette har Sabine Sørensen, fhv. projektleder hos Miljøpunktet, kontaktet
Esben Andersen, Chef for Boligkontoret Nyboder, med henblik vejledning og dialog om
muligheder og udfordringer ved begrønning af området samt evt. opstilling af
affaldssorteringsmuligheder for beboere i og omkring Nyboder. Den 26/4 2020 var
Miljøpunktet (Peder Clement, Marianne Spang Bech og Anne-Sophie W. Frausing) på
rundvisning i Nyboder, hvor vi sammen med Esben Andersen drøftede mulige placeringer for
begrønning. Disse områder vil blive gennemgået og markeret geografisk i denne opsamlende
rapport. Miljøpunktet har efterfølgende været i kontakt med forskellige beboere og
interessenter i Nyboder, der ligeledes er kommet med input og sparring i den videre
planlægning. Det understreges at forslagene i dette dokument udelukkende repræsenterer
Miljøpunktets konklusioner og idéer, og ikke er udtryk for holdninger fra beboere og kirke, som
vi også har været i kontakt med undervejs i projektet.
Der blev på turen desuden set på indsats 4 i Miljøpunktets årsplanen for 2019-2020; Mere
genbrug og sortering. Nyboder har deres eget affaldssorteringsområde for beboerne i de gule
barakker (ansatte i forsvaret), mens flere af områdets øvrige beboere har udfordringer med at
kunne sortere affald til genanvendelse lokalt på grund af pladsmangel. Der har tidligere været
opsat en offentlig affaldssorteringsløsning bag ved Sankt Pauls Kirke, men kun i en kortere
forsøgsperiode. Dette dokument opstiller nogle indledende forslag til løsninger for sortering til
genanvendelse og placeringer.
Baggrundsinformation
Nyboder er et fredet området, som har en dyb
historisk forankring i Indre By. Man har igennem
områdets snart 400 år lange levetid formået at
vedligeholde og restaurere på en måde, så den
oprindelige stilart er bevaret, og det er derfor
vigtigt fortsat at værne om områdets status som
en del af den danske kulturarv. Af denne årsag er
det helt centralt for eventuel begrønning og
etablering af affaldssortering i Nyboder, at man
tænker i løsninger, der både respekterer og
bevarer områdets visuelle indtryk og dets historie.
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Mulige placeringer til begrønning
På kortet herunder er der markeret hvilke steder, der kunne være mulige til begrønning. Der er
blandt andet markeret en række bunkere (1), to indhegnede græsarealer til offentligt brug (2),
offentlige pladser (3), samt facaderne på plejehjemmet Nybodergården (4), ud imod
Kronprinsessegade. Der er desuden markeret med stiplet linje, hvor der med fordel kan beplantes
yderligere i baggårdene imellem rækkehusene, ved Nyboders Mindestuer, samt på de røde hegn,
der afskærmer visse baggårde.
Fælles for alle mulighederne er, at beboerne i området undervejs i processen tages med på råd
omkring hvilken type beplantning, der kan gavne Nyboder, og omkring særlige ønsker til f.eks.
højde og omfang af beplantning. Dette, så det er tilpasset beboernes behov og ønsker, og så det er
et projekt sammen med beboerne i Nyboder.
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Placering 1: Bunkerne
Der findes en række bunkere i og omkring Nyboder, der på nuværende tidspunkt er dækket af vild,
uvedligeholdt bevoksning, primært i form af græs og ukrudt. Disse bunkere er oplagte til et
begrønningsprojekt, hvor den eksisterende beplantning bliver erstattet af grønne planter og
buske. I tilfælde, hvor disse bunkere er placeret imellem rækkehusene, skal der være særlig
opmærksomhed på højden af den nye beplantning, så den ikke genrer beboerne.
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Placering 2: Indhegnede græsplæner ved Sankt Pauls Plads
På pladsen foran Sankt Pauls Kirke (i krydset ved Adelgade og Sankt Pauls Gade) findes der to
indhegnede græsplæner, der også på nuværende tidspunkt benyttes til rekreative formål; på den
ene plæne står der et bord- og bænkesæt og et par kummer med plantede blomster. Her vil det
være oplagt at opdatere og tilføje grønne løsninger, og styrke muligheden for ophold i det grønne.
På det nederste billede herunder ses torvet imellem de to græsplæner, som er en del af Sankt
Pauls Plads – da der ingen gennemkørsel er her, kunne det ligeledes udnyttes til begrønning. Det
bemærkes dog at der allerede er initiativer i gang her, initieret af områdets beboere. En
begrønningsproces skal derfor planlægges i samråd med områdets beboere og i samarbejde med
projektet om begrønning af Sankt Pauls Plads, Indre By Lokaludvalg.
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Placering 3: Pladsen ved indgangen til Nyboder
Imellem Øster Voldgade, Kronprinsessegade og Krokodillegade ligger pladsen, hvorpå Christian IVs
statue er rejst. Pladsen bliver allerede nu brugt til rekreative formål, da mange stopper op og tager
et hvil på bænkene under det store træ. Der er desuden opsat 4 store blomsterkrukker, hvilket
med fordel kunne øges i antal, for at gøre ”indgangen” til Nyboder endnu mere indbydende.
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Placering 3: Nyboder Plads
Nyboder Plads på Kronprinsessegade er på nuværende tidspunkt under renovering, men kan
under normale omstændigheder give mulighed for god plads til etablering af beplantning – dette
skal dog være i begrænset omfang, da pladsen benyttes af områdets beboere til forsamlinger,
juletræsarrangement mm. Et alternativ kunne være mobile plantekummer, som også kan rumme
træer, som på Rådhuspladsen. Det kan overvejes at søge om et gratis partnerskabstræ hos
Københavns Kommune.
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Placering 4: Plejehjemmet Nybodergården og Boligforeningen Kaysergården
Bygningerne blev opført i 1977, og præmieret for deres gode visuelle sammenhæng med resten af
Nyboder. Da disse bygninger er af nyere dato, foreslås det at etablere facadebeplantning på de
fire gavle, der vender ud imod Kronprinsessegade. Nederst på siden kan der findes eksempler på
facadebeplantning, til inspiration.

Find inspiration og vejledning til facadebeplantning på Miljøpunktets hjemmeside, under fanen
Grøn By -> ”Inspirationskataloget Grønne Facader” eller på følgende link:
http://a21.dk/wp-content/uploads/2017/01/Roser-i-byen3_opslag.pdf
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Baggårdene
Baggårdene imellem rækkehusene har varierende mængder af beplantning og grønt. I nogle af
gårdene er der plantet roser op ad husmuren, som på billedet herunder, da det er beboerne selv
der står for evt. beplantning. I tilfælde af, at der ikke ønskes at plante op ad husmurene på
gadesiden af bygningerne, for at bevare det visuelle udtryk i gadebilledet, kan et alternativ for
Nyboders beboere være at udføre denne beplantning inde i gårdene. Det er vigtigt her at
understrege, at facadebeplantning med roser o.l. ikke skader bygningen, såfremt det bliver holdt
ved lige, ved at klippe stokkene ned årligt. Et rigtig godt alternativ til at plante i jorden op ad
bygninger er at plante i potter, som kan flyttes ved behov. Dette kan også være en løsning til
gadesiden af husene, hvis der ønskes mere grønt i gadebilledet – eksempler herpå, på de to
nederst billeder. Beplantning i potter kræver dog særligt meget pleje, i form af vanding, gødning
mv. Få yderligere information, råd og vejledning via link på side 12.
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De røde hegn
Hegnene som afskærmer baggårdene, er af nyere dato, og derfor ikke fredede. På rundturen talte
vi med om, at der på disse hegn ville være god mulighed for at opsætte begrønning, som det der
allerede er plantet på nogle af hegnene – se nedenfor. På de nederste billeder er et hegn uden
beplantning, samt inspiration til, hvordan beplantning kunne se ud. Her kunne med fordel også
inddrages beboerne i de pågældende boliger, da det i mange tilfælde vil være synligt fra haverne.
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Nyboders Mindestuer
Nyboders museumslokaler på Sankt Pauls Gade 24 huser desuden en baggård, der bruges som del
i fortællingen om Nyboders historie. Baggården har gode muligheder for begrønning, og der
arbejdes i øjeblikket på et samarbejde med Esben Andersen om at plante en rosensort med særlig,
historisk betydning for området.
Christian IV, som stod bag byggeriet af Nyboder, var nemlig særligt glad for roser, og han er bredt
anset som dén, der introducerede rosen til Danmark1.
Roserne kan plantes som en hyldest til Nyboders fader og historie, og ved hver rosensort kan der
opstilles et skilt med en fortælling om, hvor og hvornår Christian IV beskæftigede sig med netop
denne rose. Inspiration til dette kan bl.a. findes i bogen Christian IV og hans roser,
og konkret vejledning i beplantning kan findes på Miljøpunktets hjemmeside, under fanen Grøn by
--> ”Inspirationskataloget Grønne Facader” eller på følgende link: http://a21.dk/wpcontent/uploads/2017/01/Roser-i-byen3_opslag.pdf.

1

Christian IV og hans roser. Torben Thim (2006)
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Mulighed for etablering af affaldssortering i Nyboder
Københavns Kommune har en målsætning om at etablere 750 nye steder at sortere affald i det
offentlige rum, sorteringsspots, hvorfor det er oplagt at se på mulige placeringer i Nyboder. Der
skal findes mindst 50 lokaliteter i Indre By og på Christianshavn til nye sorteringsspots frem mod
2024. Der findes en række muligheder indenfor affaldssorteringsløsninger, herunder bl.a.
nærgenbrugsstationer, sorteringspunkter og løsninger med sorteringsmuligheder, flerfunktionelle
løsninger i kombination med grønne opholdsområder. Som førnævnt er det vigtigt at et eventuelt
projekt udføres i tæt dialog med områdets beboere og interessenter, så det bliver tilpasset de
lokale behov og ønsker.
Under besøget i Nyboder talte vi med Esben Andersen om mulighederne for at etablere
affaldssortering på Nyboders område. Der er på nuværende tidspunkt gode sorteringsløsninger for
forsvarets ansatte, men der mangler muligheder for dette blandt beboerne i de frasolgte
bygninger, hvor der derfor i øjeblikket kun er mulighed for at sortere under kategorierne bioaffald
og dagrenovation (restaffald). Restaffaldet skal helst udgøre den mindste mængde affald i en
husholdning. Manglende affaldssortering medfører et stort ressourcespild, da det usorterede
affald kunne have været genanvendt. For at imødekomme dette problem foreslår Miljøpunktet to
mulige placeringer for sådanne sorteringsløsninger, samt eksempler på, hvordan de kan se ud.
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Overvejelser om mulige placeringer for affaldssortering i Nyboder
I det nedenstående gennemgår vi de markerede placeringen på kortet, med en kort beskrivelse af
mulighederne på hver af placeringerne og hvorfor nogle af dem ikke vurderes velegnede. For
yderligere information om affaldssorteringsmuligheder, henvises til bilag 1, 2 og 3.

Indgangen til Nyboder
På pladsen ved indgangen til Nyboder, med
Christian IVs statue, kunne der være plads til
at opstille et sorteringspunkt/kombineret
løsning. Som flere interessenter i området
dog understreger, fungerer denne plads som
”porten” til Nyboder, og den er derfor
upassende til formålet.

Nyboder Plads
Som beskrevet tidligere i dokumentet er
Nyboder Plads på nuværende tidspunkt
under renovering, men som pladsen står
normalt, og bruges under normale
omstændigheder til arrangementer for
beboerne. Derfor er den umiddelbart ikke
relevant til formålet.
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Den grønne rabat bag ved Sankt Pauls Kirke
Her har der førhen været opsat offentlige
affaldssorteringsmuligheder. Er der fortsat
grundlag for denne placering, ville det være
oplagt at opføre en nærgenbrugsstation her,
som vist på side 14. Der er på denne placering
god plads og relativt god afstand til beboelse.
Bag muren langs med den grønne rabat er
sorteringsfaciliteter for Nyboders beboere.

Offentligt område –
Legepladsen Gammelvagt
Denne placering er udpeget af Københavns
Kommune i deres ”Oversigt over udvalgte
områder til næranalyse” område 12, som
mulighed for etablering af nærgenbrugsstation.

Sankt Pauls Plads og de indhegnede plæner
Pladsen foran Sankt Pauls Kirke, ligger imellem de to indhegnede græsplæner, som er nævnt
tidligere i dette dokument. Pladsen er permanent lukket for gennemkørsel, og præsenterer derfor
en mulighed for etablering af en udendørs nærgenbrugsstation (se side 14, og bilag 2) – dog
udelukker Miljøpunktet denne placering til etablering af sorteringsløsning, da pladsen hører til
Sankt Pauls Kirke, og at der kan forekomme larm fra affaldssorteringen som er uforenelig med
kirkens virke.
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Eksempel på sorteringspunkt
Som led i Københavns Kommunes strategi for Cirkulær København, Ressource -og affaldsplan 2024
er der lavet en målsætning om at etablere 50 sorteringspunkter i Indre By og på Christianshavn.
For at optimere mulighederne for lokal affaldssortering, er et sorteringspunkt en enkel løsning,
som er relativt enkel i udformning, hvilket betyder at det kan etableres på områder hvor der ikke
er udpræget meget plads. Yderligere information om kommunens planlagte sorteringspunkter kan
finde i bilag 1.

Design af kommunens nye sorteringspunkter, designet af C.F. Møller Danmark A/S med Alexandra
Instituttet A/S
Sorteringspunktet længst til højre er en løsning med en 660 l beholder, som kan placeres på
lokaliteter, hvor træer eller andet gør det vanskeligt at tømme med kranbil. Løs mere på KK.dk,
under sorteringspunkter.
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Eksempel på nærgenbrugsstation
I forhold til sorteringspunkter, er nærgenbrugsstationer en lidt mere omfattende løsning, der
kræver større pladsforhold, men som til gengæld også har flere muligheder for både
genanvendelse, genbrug og lokale, sociale aktiviteter. Udover at der som regel er mulighed for
inddeling i flere affaldsfraktioner på en nærgenbrugsstation, er der på nærgenbrugsstationerne
ofte også etableret byttestationer, hvor genstande, der stadig er funktionelle, kan afleveres og
gives videre til andre brugere af stationen. Eksempler på nærgenbrugsstationer kan findes i de
fleste af Københavns bydele, men der er stadig en målsætning fra kommunen, om at etablere
yderligere tre stationer inden udgangen af 2024. Mere information om, og eksempler på,
nærgenbrugsstationer, kan findes i bilag 2.

Den sociale nærgenbrugsstation i Hørgården

Nærgenbrugsstation i Nordhavn
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Eksempler på flerfunktionelle affaldsløsninger til genanvendeligt affald og lokalt liv
En tredje mulighed for etablering af en lokal mulighed for affaldssortering i Nyboder, er en
flerfunktionel løsning.
På Christianshavn har der i 2018-2019 været forsøg med flerfunktionelle affaldsløsninger. Forsøget
er lavet i samarbejde mellem Christianshavns Lokaludvalg, Miljøgruppen og Genbrugsgruppen
(frivillige, lokale borgere), Københavns Kommune, TMF ved Anne Christine Eskildsen og Martin
Tilsted og Miljøpunkt Indre By & Christianshavn. Den røde løsning er nu fjernet, men den sorte
benyttes flittigt og passes af lokale beboere i kvarteret.
Overgaden neden Vandet mod syd

Frokostpause i april 2019

På Overgaden neden Vandet mod nord ved Bådsmandsstræde

Bogskabet bruges flittigt

Sedum på taget
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En tredje mulighed for etablering af en lokal mulighed for affaldssortering i Nyboder, er en
flerfunktionel løsning, som illustreret nedenfor, hvor sorteringsmuligheder er kombineret med
blomsterkummer og siddepladser. Lokal affaldssortering har ingen grund til at være hverken grim,
ulækker, eller forstyrrende for blikket, og kan give en diskret mulighed for at genanvende
ressourcer. På billederne herunder ses en kombineret løsning med affaldssortering, bænke og
plantekasser. Området får, udover muligheder for affaldssortering, en grøn oase i byen. Se bilag 3.

Eksemplet er fundet på følgende link: https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/07ef3b12-ee164709-9e80-34efd66a7533/081ccb37-767c-4be8-a738-eb5056759e8d/Attachments/2048893627475407-1.PDF
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Bilag
Herunder kan findes en række ressourcer til yderligere inspiration for etablering af begrønning og
affaldssorteringsmuligheder i Nyboder.
Rosensorter
Som tidligere nævnt, kunne et element i begrønningen af Nyboder være en hyldest til Nyboders
grundlægger, Christian IV, ved at plante forskellige rosensorter, som han holdt meget af. De roser,
som var populære i Christian IV’s tid, er dog engangsblomstrende, hvilket betyder at de blomstrer i
en meget kort periode, i forhold til nyere - såkaldte remonterende - sorter, der blev udviklet fra
midten af 1800-tallet. Af disse sorter kan bl.a. anbefales følgende:
Gloire De Dijon
Denne rose blomstrer fra juni til november,
og står i flot, gul kontrast til de grønne stilke
og blade.

Ghislaine De Feligonde
Abrikosfarvede, fyldte små roser, der blegner
til elfenben/rosa, med friskgrønt løv. Den har
en kraftig, sødlig, og fin duft, og blomstrer fra
midt i juni og resten af sæsonen

Foto: Peder Clement

Foto: Såderup Planteskole

Få mere information om roser
Der findes yderligere inspiration og vejledning til valg,
plantning og pleje af roser og andre facadeplanter,
samt information om fakta og myter i Miljøpunktets
inspirationskatalog ”Grønne Facader”:
https://a21.dk/wpcontent/uploads/2019/12/Gr%C3%B8nneFacader_121219-opslag.pdf
Bilag 1: Design for sorteringspunkter (kan findes her:
https://www.kk.dk/nyheder/koebenhavn-skal-have750-nye-steder-sortere-affald-i-det-offentlige-rum)
Bilag 2: Nærgenbrugsstation LU Indre By (se vedlagte bilag)
Bilag 3: Flerfunktionel affaldsløsning (kan findes her:
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/07ef3b12-ee16-4709-9e80-34efd66a7533/081ccb37767c-4be8-a738-eb5056759e8d/Attachments/20488936-27475407-1.PDF)
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