
Udearealer med nye planter er år om at vokse til, 
og der skal også plantes store robuste træer og 
buske for at området fungerer fra dag ét. 

Vær opmærksom på, at træer og buske kan blive 
store – vælg de rigtige træer og brug planternes 
vækst og foranderlighed til at skabe et område i 
forandring. 

Nyt og sårbart

Friarealet skal ofte bruge år på at vokse til og kan 
se lidt bart og halvfærdigt ud i starten. Nysået 
græs er så sart, at man ikke må gå på det. Bøge-
hække så små, at planterne bliver trådt i stykker 
og dør, hvis børn smutter igennem. Træer, plantet 
som 3 meter høje tynde pinde, risikerer at blive 
knækket, når børnene prøver kræfter. 

Planterne gror jo
Ser anlægget ufærdigt ud, er det svært at skå-
ne. Det er meget sårbart, og når måske aldrig at 
vokse til. 

- skal blandes med stort og robust
I et nyrenoveret friareal bør der være nogle grønne 
elementer, der er markante – fra første dag. Det er 
ikke nok, at belægninger og inventar er klar til brug 
- også i plantematerialet er det vigtigt, at nogle af 
beplantningerne er tætte og robuste fra start. 

Det kan være, at man kan bevare store træer el-
ler busketter og tænke dem ind i det nye anlæg. 
Landskabsarkitekten kan vælge at lægge rulle-
græs, der hurtigere kan tåle beboernes færden 
eller plante hække, der er tætte med det samme.

Den planlagte foranderlighed
I god landskabsarkitektur har beplantningerne 
særlige aktiver fra første dag, som ad åre bliver 
afløst af andre kvaliteter. Noget vokser sig stort 
og andet går ud. 

Det kan være trådhegnet til slyngplanterne, der 
har en markant farve eller mønster, der er synlig 
mens slyngplanterne er unge – og på sigt bliver 
dækket af de grønne planter og dermed får et helt 
andet udtryk. 

Blomstrende urter under træerne, som i starten 
beskytter de unge træstammer, vil på sigt forsvin-
de, når træerne vokser til og trækronerne skygger 
urterne bort. 

Inventar får ad åre et anderledes udtryk. Træ-
værk, der i starten er rødligt, bliver på sigt sølv-
gråt, når det ikke behandles. Kobber bliver grønt, 
når det irrer, og beton og murværk patinerer med 
vind og vejr. 

- grønne områder er en levende proces

Træer er prioriteret store og der er plantet stauder un-
der for at sikre at man ikke påkører træstammer. Pile-
krat i baggrunden blev derimod hevet op af børn fordi 
planterne er meget små og ikke er blevet skærmet for 
beboerne til planterne var i vækst. (Hørgården – 3B)



Eksisterende store træer er bevaret ved renovering og giver markant fylde i højden. (Remisevæget – 3B)

Vær opmærksom på, at træer og buske kan blive 
store – vælg de rigtige træer og brug planternes 
vækst og foranderlighed til at skabe et område i 
forandring.

”



Efterårets høstfaver. (Bøgeparken – DAB)

Bed landskabsarkitekten om at skabe gode læ-
forhold og tænke over områdets lydforhold.”



Det rigtige træ til det rigtige sted

Træer er utrolig vigtige i bebyggelser, som det 
grønne høje element der formidler overgangen 
fra de 10-20 meter høje bygninger til den flade 
belægning. Uden træer kan bebyggelser og fri-
arealer let blive meget afvisende. 

Men netop træets udvikling kan blive beboernes 
forbandelse. Det er ikke ualmindeligt at se store 
træer alt for tæt på bygninger. Det skaber mørke 
boliger. Og træer, der af natur skygger meget, 
forhindrer græs i at vokse under kronen. 

Det er en dyr løsning at beskære træerne, og 
mange ved ikke, hvordan det skal ske. Forkert 
beskæring er ofte grim og usund for træet, og kan 
stresse det til døde. 

Inden man begynder at beskære træer og starter 
på en tilbagevendende udgift, bør man overveje, 
om ikke man hellere skulle fælde træet og plante 
et nyt træ et bedre sted, hvor det som fuldt udvok-
set ikke skal beskæres.

Træer på en tegning tegnes ofte med en krone, 
der er meget mindre, end den reelt bliver. Spørg 
landskabsarkitekten, om skitsen viser kronen 
med maksimal størrelse.  Så ved du, at friarealet 
kan fungere, når træet bliver stort. 

Dæmp lyden – stop vinden
Træer og store beplantninger har vigtige funktio-
ner i udearealet. Træerne har betydning for aku-
stikken, og kan nedsætte lyde, der kastes tilbage 
mellem to facader.

Hække og tætte beplantninger med tilstrækkelig 
dybde suger vinden til sig og skaber et unikt læ-

område. Beplantninger ved hushjørner er med til 
at dæmpe vind, der stryger om hjørnet.

Bed landskabsarkitekten om at skabe gode læ-
forhold og tænke over områdets lydforhold.

Ikke alle planter lever lykkeligt 
At vælge de rigtige stauder, buske og træer, så 
friarealet fungerer fra dag et og senere - efter 10 
år eller 50 år - er en stor udfordring. Planternes 
evne til at vokse og sprede sig, afhænger af for-
hold som jordtype, mængden af sol, vand og kon-
kurrence fra andre planter. 

Trives planten godt, kan den blive større end for-
ventet og måske kvæle naboplanterne. Omvendt 
vil en plante, der mistrives, enten vokse meget 
lidt, mangle blomstring, se syg ud og bliver let-
tere angrebet af utøj - i værste fald vil den dø. 

Jordforhold, lys, vand og konkurrence er forskel-
len på planternes succes eller fiasko - faktorer det 
er landskabsarkitektens opgave at have praktisk 
kendskab til. Forslaget til beplantningsplanen 
skal godtgøre, at plantevalget og den rigtige jord-
behandling og efterfølgende pleje, kan skabe et 
gunstigt vækstmiljø.

Roser og Rododendron er eksempler på buske 
mange beboere har på ønskelisten. Det er også 
buske der ofte kræver ekstra gødskning, speciel 
jordbund og sol for at blomstre. Igen skal drift-
spersonalet tages med på råd. Er de indforstået 
med den ekstra pleje – eller kan man vælge an-
dre buske som også blomstrer? 

Planterne 
gror jo 
-grønne 
områder



Uderum skal 
opleves og bruges året rundt

Når de første lune solskinsdage i foråret afløser 
den kolde, mørke vinter, kommer danskerne ud 
af deres vinterhi for at suge solens varme til sig. 

Solen skinner altid på skitsen
Når uderum skal renoveres, og rådgiverne skal for-
midle deres forslag ses oftest sommerillustrationer af 
anlægget med dejligt solskin og masser af beboere. 

Faktum er, at vi i Danmark i gennemsnit har en 
regnvejrsdag hver tredje dag, og at forår, vinter 
og efterår fylder det meste af året. 

Vores uderum og planter skal afspejle og gerne 
gøre en dyd af årets variationer. Vi skal stadig be-
væge os igennem området, kunne bruge det, og 
ikke mindst - nyde udsigten, når vi er indendørs. 

Uderum til de mørke og kølige tider 
Ved at tilføre friarealet nye elementer og funktio-
ner, er det muligt at lokke flere ud i de kølige og 
mørke måneder. 

Belysning skaber tryghed, og lavninger med 
vandpytter til at trampe rundt i, elsker de fleste 
børn. Anemoner i skovbunden under den lille 
samling træer er forårets attraktion.

Når planterne taber bladene bliver de rumdelene 
beplantninger gennemsigtige og friarealet mere 
åbent. Det der fylder i højden og skaber variation 
forsvinder om vinteren.

Om foråret, efteråret og i løbet af vinteren skal der 
også være noget markant, som skaber struktur og 
skiller sig ud. Det kan være stedsegrønne planter, 
markante farver på grene, blomstring uden for som-
mersæsonen eller visne blade, som bliver på planten. 

Lad rådgiveren illustrere friarealet på flere årsti-
der og i forskellige aldre. 

Robuste uderum kan tåle is og regn 
De begyndende klimaforandringer skaber flere 
ekstreme vejrsituationer. Store nedbørsmæng-
der på kort tid og storme og stærk vind er afledt 
af klodens generelt stigende temperatur. Lokalt 
– fx i Danmark - er der stadig store temperatur-
udsving, og nedbør – som sne eller regn – giver 
stadig større udfordringer. Enten som store sne-
mængder, der skal skovles væk eller vand, der 
står på udearealerne eller vælter op i kældre fra 
oversvømmede kloaksystemer.

LAR er en nødvendighed

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) er en uomgæn-
gelig del af store moderniseringsprojekter, hvor 
bygninger og udearealer fornyes. LAR går ud på 
at lede regnvandet udenom kloaksystemet og lade 
det sive ned i jorden eller lede det ud i vandløb.

Lad rådgiveren illustrere friarealet på flere 
årstider og i forskellige aldre.”

Det danske vejr er ikke kun sol og sommer. De øv-
rige årstider fylder 9 måneder og det er gennemsnit en 
regnvejrsdag hver 3. dag!



Regn fra tage og områder med belægninger skal 
ledes ud til fx lavtliggende græsplæner, der mid-
lertidigt kan fungere som nedsivnings- eller for-
dampningsområde. Eller vandet kan ledes ned i 
faskiner i området, hvor vandet nemmere kan sive 
ned i jorden.

Afledning af regnvand kan bruges til spændende 
anlæg i udearealerne, der samtidig giver børnene 
nye legemuligheder.

Stedsegrønne planter er med til at give uderummet karakter om vinteren. Lamper og planter hjælper med at indkredse, 
hvor stien der skal ryddes gemmer sig.

Planterne 
gror jo 
-grønne 
områder



Et spørgsmål om kommunale afgifter 
LAR indgår som en naturlig del af den klimatilpas-
ningsplan, alle kommuner skal udarbejde. Rense-
anlæg til kloaksystemerne bliver hurtigt overbela-
stet ved skybrud og er kostbare for kommunerne. 
Det afspejler sig i vandafledningsafgifterne.

Mange kommuner har indført en afgiftspolitik for 
at fremme LAR. Kommunerne tilbagebetaler op 
til halvdelen af tilslutningsbidraget til afløbssyste-
met - vandafledningsafgiften - når regnvand fra 
tage og belægninger siver ned i jorden i stedet 
for i kloakken. Ligesom mange kommuner har 
ydet tilskud til anlæg af faskiner.

Hvad siger forsikringsselskabet?
LAR kan aflaste den fælles kloak og dermed ned-
sætte risikoen for, at et overbelastet kloaksystem 
giver oversvømmelser i kældrene. Skader på bebo-
ernes ting i kælderen og selve bygningen er ærger-
lige og irriterende og ofte kostbare. Prisen for for-
sikringer vil i stadig større omfang være bestemt af 
risikoen for oversvømmelser. (Se også AlmenNets 
publikation om LAR på www.almennet.dk).

At flytte sne kan 
være et Sisyfos arbejde

Sne og frostvejr giver udfordringer på friarealer-
ne. Når sneen skal ryddes væk fra stier og veje, 
skal den ét eller andet sted. Sneen fylder, og ved 
kolde og langvarige vintre kan det være svært at 
finde plads. Det tager tid, og det er kostbart at 
flytte rundt på sneen – og der kommer mere da-
gen efter! 

Man skal kunne komme sikkert hen til sin bolig, 
vaskeriet, beboerhuset etc. Andre stier skal ikke 

nødvendigvis ryddes. Det er en god idé med en 
plan for, hvilke stier der bliver holdt rene, og hvor 
sneen kan lægges hen, så man undgår at flytte 
rundt på den.  

Salt er gift for planter og belægninger
Der bør saltes mindst muligt. Saltning er gift for 
planter og slider voldsomt på betonbelægnin-
ger. I stedet for saltning, kan der mange steder 
gruses - især ved stærk frost. Skal der saltes bør 
det ske ved at salt opløses og spredes i vandig 
opløsning. Det er lidt mere besværligt, men det 
reducerer saltforbruget med op til 20 %. 

Det skal være muligt at rydde sne, men friarealerne 
må ikke blive som asfaltbelagte motorveje for at gøre 
snerydning let for driften.

” Afledning af regnvand kan bruges til spænden-
de anlæg i udearealerne, der samtidig giver bør-
nene nye legemuligheder.

Benyt Tjeklisten

• Bilag 2 - Planterne gror jo, det koster at passe 
på dem



Hvordan indgår lokal vandafledning i forslaget 
til bebyggelsens modernisering og de nye ude-
arealer? 

Der behøver ikke nødvendigvis at være skybrud for at græs ser ud som her i Egelykkeparken. Med de ekstreme 
vejrforhold er det nødvendigt at sikre, at bebyggelsen - både bygninger og friarealer - kan håndtere større udsving i 
temperatur, vind og nedbør.

”
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