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Diget er for alle der ønsker det gode fællesskab, grønne uderum, butiksliv 
og høj boligkvalitet. 

Den nye bebyggelse på Diget, samler området på en ny og tidssvarende 
måde. Det nye butikstorv og den nye boligkarré, er med til at skabe liv 
og tryghed i hele området.  

Nærværende projekt ligger vægt på, at der er differentieret bebyggelser 
samt varierende materialer, der understreger tilknytningsforholdet til 
netop ens bolig. 

Diget indpasser sig således i den store bydels helhed og skaber gode 
rammer for et levende og aktivt bymiljø. 
Man kan frit passere igennem Digets nye boligkarré, nyde solen på det 
sydvendte butikstorv, eller gå på café i stueetagen ved bebyggelsens 
sydøstvendte hjørne med mulighed for udeservering. 

En generøs bebyggelse
Diget bidrager til et levende og varieret bybillede, ved at tilbyde blandet 
boformer med mange varierende boligstørrelser. Sådan sikrer vi diversitet 
og stor mangfoldighed i beboersammensætningen og et bedre bymiljø. 

Her skal være boliger og plads til forskellige beboertyper. Derfor dispo-
neres bebyggelsen med boliger i forskellige størrelser og med variation i 
værelsesantal. Sådan opnår vi den bedste mangfoldighed i beboersam-
mensætningen.

Den endelige disponering sker naturligvis i sammenhæng med en 
vurdering af boligmarkedets efterspørgsel sammenholdt med Glostrup 
Kommunes overordnede retningslinjer for gennemsnitlige boligstørrelser. 
Projektet vil derfor bestå af boliger med en gennemsnitlig størrelse på 
ca. 72 kvm.

Når lejeniveauet for boligerne vurderes og fastsættes, sker det under 
hensyntagende til mange parametre, herunder boligstørrelse, etage-
beliggenhed, orientering mod verdenshjørner og sol, omkringliggende 
boliger og markedet generelt. Derfor vil huslejen også afspejle disse 
kriterier og er dermed svær at fastsætte endeligt på nuværende tid-
spunkt. Desuden befinder vi os i et meget ujævnt boligmarked, hvor det 

Diget, et levende bymiljø og bæredygtige boliger

er særdeles vanskeligt at forudsige boligkonjunkturen om f.eks. 3 år., 
hvor de første boliger forhåbentlig kan afleveres.

Overordnet set vil lejeniveauet blive fastlagt i samarbejde med relevante 
rådgivere og således fastsættes huslejen, så den går “hånd i hånd” med 
markedsniveauet og efterspørgslen for nyopførte, moderne boliger i 
Glostrup Kommune.

Mulighederne er mange og her bliver plads til alle!

En klar arkitektonisk idé og en stærk identitet
Et klart defineret og rummeligt butikstorv skabes af hjørnehuset mod 
krydset og af boligkarreen. Karreen skaber en randbebyggelse og et godt 
gadeforløb langs de eksisterende boligejendomme. Facaderne på bolig-
karreen facetterer, ligesom på nabobebyggelsen langs Diget. Markante 
porthuse og landskabeligbearbejdning inviterer indenfor i gårdrummet 
og sammenbinder stier og flow med naboområdet.

Alle boliger får mest muligt dagslys pga. bebyggelsens disponering 
som karre. Der er nemlig god afstand imellem længerne til også at 
skabe interessante temabaseret landskaber til glæde og gavn for alle. 
Ligeledes omfavnes karrestrukturen af en grøn randszone, som også 
sikrer opholdsrum og imødekommendhed udadtil.

Bæredygtigt projekt 
Bæredygtighed på alle fronter er tænkt ind fra starten igennem den 
anerkendte certificeringsmodel DGNB og vi sætter baren højt ved at 
investere i Guld certificeringen. Projektet er indledningsvis screenet i 
DGNB matrix for at indtænke alle aspekter mod det bedste bæredygtige 
projekt, holistisk set.  DGNB’en benyttes som styringsværktøj for at sikre 
en 360 graders målbar bæredygtighed.
Vi mener, at bæredygtigt byggeri både skal være mærkbart og målbart. 
I Diget er den sociale bæredygtighed således lige så vigtig, som den 
miljømæssige eller økonomiske bæredygtighed. 

Velkommen hjem!

Et sted at høre hjemme 

Letbanestop
350 m

Svømmehal
250 m

Stadion
400 m

DIGET

Glostrup Station
800 m

Glostrup Hospital
(Kontekst snit herunder)

Glostrup Hospital Hospitals parken Diget - bolig karreen Diget - hjørnebygningen

Vision

Kontekst længdesnit nord-syd
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View fra sydvest - Stadionvej 

Vision

side 4

Diget, Glostrup



Den nye bebyggelse skal indramme et nyt levende butikstorv og nye 
moderne boliger. Det grønne element er klart dominerende i bebyg-
gelsesplanen bl.a. via et stort åbent gårdrum og det nye butikstorv. 

Randbebyggelse styrker Diget som helhed
Karréstrukturen er bygget af 3-8 etagers bygninger, der nedtrapper efter 
solorientering og udsigt. Gennem forskellige tagudformninger, tag-
terrasser, facadebearbejdninger og materialeskift skabes en særegen 
identitet til bebyggelsen.
Randbebyggelsen åbner op til gårdrummets stiforbindelser via markante 
porthuse og landskabsbearbejdning, så der skabes kig ind til det grønne 
gårdrum og man inviteres indenfor. 

Forskydninger i facaderne giver varieret arkitektur 
Randbebyggelsen langs Diget og Stadionvej fremstår med subtile 
forskydninger, både horisontalt og vertikalt. Facaderne forskyder sig 
med ”indhak” langs Diget. Herved skabes privathed og en dynamik i 
udtrykket. 
Forskelligheder i materialevalg og farvevalg understøtter oplevelsen af 
en interessant bebyggelse. Mod terræn fremstår bebyggelsen som en 
tung teglbase, mens de øverste etager og porthusene beklædes i en let 
facadebeklædning. Dette skaber en nedskalering af bygningsvolumenet 
samt en levende og varieret bebyggelse.

Tillige indtænkes altaner og tagterrasse at bidrage til den differentierede 
oplevelse af bymiljøet. 

Hjørnebygning danner støjskærm for boligområdet 
En ny markant bygning afslutter hjørnet ved Stadionvej og Nordre 
Ringvej. Bygningen indeholder en dagligvarebutik i stuetagen, samt 
parkering og boliger på de øvrige etager. Dette mix af funktioner vil 
sikre, at der er liv og færdsel i huset, hvilket er tryghedsskabende. 
Hjørnehuset vil fremstå semi-transparent, da facaderne fra 1-4 etage 
vil være i strækmetal i en varm, rødbrun nuance som cortenstål. 
Herigennem vil man om aftenen kunne se lys fra p-huset, og bygningen 
vil fremstå som en lanterne mod byen. 

Facaden vil desuden fremstå med begrønning fra 1. sal og op, via inte-
grerede planterkasser.

Herved vil hjørnebygningen skabe et grønt og lysende hjørne mod det 
travle trafikkryds og en skærmet opholdsplads mod sydvest.  

Parkering
Størstedelen af bilparkeringen til boligerne håndteres i hjørnebygnin-
gen. På denne måde frigøres gårdrummet og karreens randzone til 
styrket landskabsbeplantning og større biodiversitet. Der skabes gode 
og overskuelige stier og overgange fra hjørnebygningen og porthusene 
til boligerne bl.a. via en stor sivegade. 

Parkering til dagligvarebutik og til de mindre erhvervslejemål afvikles 
på terræn. 
Der vil være enkelte parkeringspladser langs Diget, mod øst, tillige med 
handicapparkering der er placeret opgangs- og butiksnært.  

Bebyggelsesplan

Snit 1:400

Butikstorvet Diget i Glostrup får ny stærk identitet

Butikstorvet

Boligkarréen

Hjørnehuset
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Tagplan 1:750

Bebyggelsesplan

Dagligvare-
butik

Nordre Ringvej

Tagterrasse

Altangang

Tagterrasse

Vareindlevering

Ind-/Udkøresel

Stadionvej

Erhverv

Port

Port

Port

ca.20 m
ca 14 m

ca. 22 m

Kulturmødested

Butikstorv

Affaldshåndtering 
Affaldsstationerne etableres enten som molokker langs Diget, ved skur-
bebyggelser eller som indbygget affaldsrum i Karréen. Dette afklares i 
yderligere dialog med Glostrup Kommune.  
Molokkerne vil være indrettet således, at tømning sker fra vejsiden, at 
regnvand fra gadeplan ikke trænger ned i beholderen og at gangbesvæ-
rede sikres tilgængelighed til og imellem affaldsbeholderne.

Tryghed og belysning
Velbefindende og tryghed er alfa omega. Derfor skal der arbejdes med 
en belysningsstrategi for hele den nye bebyggelse på Diget. Forbindelsen 
fra hjørnebygningen til boligen skal bl.a. belyses i terræn og ved tra-
ditionelle gadelamper. Forbindelsen igennem gårdrummet nord-syd 
skal bl.a. oplyses af nedfæstet terrænlys og pullerter der ikke skæmmer 
gårdrummet. 

Det nye udadvendte butikstorv skal have en tryghedskabende belysning 
om aftenen, som ikke generer boligerne. 

Altaner 
De fleste lejligheder har en syd-eller vestvendt altan. Altanen ligger typisk 
i forlængelse af opholdsstuen. Boligerne i stueplan har egen terrasse, 
afskærmet af bevoksning i et plantebed, så privatlivet sikres. 

Brandredning 
Redning med brandbil og stigeredning, sker hovedsageligt fra vejen, 
Diget. Der tilføres også en brandvej gående nord-syd i gårdrummet langs 
den østlige side. Brandvejen i gårdrummet bliver indarbejdet nænsomt i 
landskabsplanen så den fremstår grøn og kan bruges til flere aktiviteter.  

Håndtering af regnvand på egen grund 
Regnvand fra tagflader, som ikke er etableret som grønt tag
med sedum beplantning eller som tagterrasse, bliver hovedsagelig 
opsamlet til anvendelse som havevanding ved eks regnvandstønder. 
LAR bede i gårdrummet og langs Diget, vil medvirke til at forsinke regn-
vand og øge biodiversiteten. Vandet bliver da håndteret på egen grund. 

NORD

side 6

Diget, Glostrup



Hoveddisponering 

Hjørnehus som støjbarriere 

Boligkarréen og stiforbindelser  

Adgang til dagligvarebutik 
for lastbiler

Flow for de gående

Dagligvarebutik, Kulturmødested og 
erhvervslejemål mod butikstorvet

Aktive facader

Biltrafik

Beplantning

P-hus

Dagligvarebutik

Liberalt erhverv

Det nye butikstorv

Kulturmødested

Portåbninger

Fra p-hus til bolig

Stiforbindelser

Letbane stop 350 M

HT Busser 300S

Hospitals Parken

Stadionkvarteret

Glostrup Hallen, 

stadion & skatepark 

400 M

HT Busser 300S

Mod Glostrup Station 800 M

Svømmehal 500 M

   
   

   
   

   
   

   
N

or
d

re
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in
gv

ej

             Stadionvej

Bil tra�k

35 m(cirka) 

vareindlevering

NORD
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Glostrup Boligforening
21,6 m højt (inkl. teknik 

etage)

4

4

4

5

6

6

6+1

6

Butikstorv

STADIONVEJ

Dagligvarebutik

P-hus

Bolig

Bolig

Kulturmødested
Erhverv

5

5

6

6

7

78

8

3

3

NORDRE 
RINGVEJ

NORD

Nærværende forslag er tegnet ud fra og opfylder, 
Glostrup Kommunes, 
”Principielle retningslinjer for nybyggeri”, marts 2020. 

Bil parkering*:
Bil parkering (Bolig 1 pr enhed)=     277
Bil parkering (Dagligvarer 1 pr 33 m2  salgsareal)=   24 
Bil parkering (Liberalt erhverv 1 pr 50 m2 )=     4 
I alt efter dobbeltudnyttelse ved Kommunens procentsatser =  288
(Inkl. handicap pladser jf. Principielle retningslinjer for nybyggeri)

 
Cykel parkering*:
Bolig 2,5 pr enhed, stationsnært=     693
Dagligvarer 1 pr 50 m2  salgsareal=      
 16 
Liberalt erhverv 1 pr 40 m2 =       

 5
Ialt=          
 714

Boligareal : ca.19.800m2 

(+ 75 m2 affaldsrum)  
Antal bolig enheder: 277

Kulturmødested : 80 m2 

Liberalt erhverv : 200 m2 
 
Dagligvarebutik : ca.1090 m2 
 
Parkeringshus : ca.6550 m2

CHECK LISTE:

Gennemsnit størrelse bolig ca. 75 m2 - opfyldt
Boliger jf. Principielle Retningslinjer for Nybyggeri, marts 2020  

Friaral 30% - opfyldt 
30% af bolig brutto areal.  
Kvalitets gårdrum og gode byrum 
Meningsfulde kantzoner hele vejen rundt

P-norm - opfyldt 
Cykel P-norm opfyldt  
Bil parkering norm opfyldt
P-norm jf. Principielle Retningslinjer for Nybyggeri, marts 2020  

Affaldshåndtering - opfyldt 
Forslag er udarbejdet udfra Affaldsplanen 2021-2032.
 

Hoveddisponering 
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View fra nordvest langs Diget

Hoveddisponering 
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View fra nordøst mod Hjørnehuset

Hoveddisponering 

side 10

Diget, Glostrup



Arkitektonisk kvalitet - Karréen

Port Torvet

Mærkbar kvalitet 

Bæredygtig arkitektur 

Saddeltagene er i umiddelbar nærhed af portene, og 

markerer åbningerne til gårdrummet.

Den nye boligbebyggelse på Diget har forkærlighed for teglsten som vi 
kender det og har tradition for i Danmark. Der arbejdes med forskellige 
farver teglsten, da det vil understrege boligernes opdeling i karreén og 
nedbryde skalaen på stedet. 

De foreslåede materialer, teksturer og farver, vil harmonere med den 
omkringliggende bebyggelse, både Stadionkvarteret, der typisk er 
bygget i lyse teglsten og kvarteret i sydøst, der er kendetegnet af røde 
teglsten.    
Med enkelte og subtile materiale- og farvevalg, gøres Diget til en diffe-
rentieret og smuk bebyggelse, med fokus på genkendelse og identitet til 
den enkelte bolig.

Teglstensbeklædningen anvendes mod terræn, mens karrens øvre etager 
og porthuse fremstår i en let facadebeklædning.

Taglandskabet og Porthusene
For at fremhæve indgangene fra Diget til gårdrummet, bearbejdes port-
husene som visuelle markører. Sammen med bebyggelsens øvrste etager 

beklædes denne del af karreen i en let beklædning, som vil fremstå som 
en kontrast til teglstensbasen. Herved vil bygningen får et levende og 
varieret udtryk, samtidig med, at volumenet visuelt nedskalaeres og 
portindgange fremhæves.

Dette forstærkes yderligere med saddeltage i tilknytning til porthusene. 

Der vil være grøn sedum på flere tagflader. Dette forskønner bebyg-
gelsen og opsamler regnvand til havevanding. Desuden etableres der 
fællesterrasser på enkelte tagflader. 
 
Fælleshus og små butikker
Mod syd gives der plads til et kulturmødested i stueetagen for beboerne. 
Her ligger der også to mindre erhvervslejemål samt en dagligvarebutik 
ud mod butikstorvet. Bylivet bidrager positivt til tryghedsfølelsen og 
skaber et godt nærområde til områdets beboere. 

Princip facade af Karréen mod vest 1:200

side 11

Diget, Glostrup



Solceller

Solceller
Tagterrasse

TagterrasseSedum

Sedum

Sedum

Sedum

Sedum

NORD

Tagflade

Arkitektonisk kvalitet - Karréen

side 12

Diget, Glostrup



NORD

Porthus

Porthus

Porthus

På illustrationen viser den mørktonede farve de etager, hvor vi vil gøre 
brug af en let facadebeklædning. Den lette facadebeklædning kan vi 
benytte på hele gavlen af ”porthusene”. På den måde inviteres til og 
fremhæves indgangene til gårdrummet.

Facadekoncept

Arkitektonisk kvalitet - Karréen

side 13

Diget, Glostrup



Varierende nuancer af teglsten og fugefarver 

Varierende nuancer af altaner og vinduesrammer

Forskellige former for facader, der giver et livligt udtryk

Ståltage der passer til teglstenen Let facadebeklædning på de øverste etager

Arkitektonisk kvalitet - Karréen

Koncept diagram over bebyggelsens forskellige materialiteter og 
opdeling

Materialer og udtryk
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Arkitektonisk kvalitet - Karréen

Reference billeder
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Arkitektonisk kvalitet - Karréen

View fra sydvest langs Diget
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Arkitektonisk kvalitet - Karréen

View fra Hjørnehuset mod nord
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Landskab
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LAR bede

leg

drivhus

frugttræer

sti

frugttræer

Butikstorvet

Til P-Hus

Udeservering

Erhverv
Kultur- 
mødested 

NORD

Byliv og torvestemning. 
Begrønning og belysning skaber tryghed. 

Aktivt butikstorv

Butikstorvet er overskueligt og rummeligt. De nye bygninger skaber et 
klart hierarki og øger trygheden i området. 

Torvet begrønnes med nye træer og bede, bl.a. imellem parkeringsplad-
serne. Nye bede med engblomster vil forøge biodiversiteten. 
Eksisterende randbeplantning om butikstorvet bibeholdes, hvor det kan  
lade sig gøre, og hvor det giver mening. 

Små butikker med udeservering 
Udover dagligvarebutikken er der lagt op til mindre liberale erhvervsle-
jemål mod syd i karréen. Det kunne være en bager eller en café som kan 
tilbyde kaffe og sandwich til beboerne. Da butikstorvet ligger syd-vest 
på grunden, giver det mulighed for etablering af gode opholdssteder og 
udeservering med eftermiddags- og aftensol. Dette bidrager også til et 
levende byrum. 

Butikstorvet får egen karakter og identitet igennem beplantninger og 
træer, der bliver lyssat om aftenen. 
 
Byrummene bliver endeligt designet i senere fase, således, at der sikres 
sammenhæng i funktion og udformning med resten af området.

Byrum
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Gårdrum & nære udearealer

Et beskyttet grønt og levende sted. Legeplads for børnefamilier.

Frodig beplantning med opholdsmuligheder

Grønt temabaseret gårdrum med plads til alle

Gårdrummet er meget rummeligt med gode dagslysforhold, så her er 
der plads til at skabe en høj biofaktor til glæde for beboere, området og 
omverdenen. 

Perfekt solorientering 
Her er der god mulighed for etablering af gode opholdssteder med fast 
inventar til store og små. Der etableres siddegrupper med mulighed for 
grill. Tillige vil man kunne sidde i skygge under træerne og under faste 
overdækninger. 
Børn kan også lege på gårdens legepladser i flere forskellige zoner med 
forskelligartet faste installationer.  

Slyngede stier der forbindes til det omkringliggende nærområde
Stierne i gårdrummet forbinder nærområdet i nord-sydgående retning. 
Stien formodes at ville bruges af mange der benytter den nye letbane. 
Her kan man tage en smutvej igennem karréen op til Nordre Ringvej. 
Stierne forbinder ligeledes i øst-vestlig retning fra byen til boligkvarterer 
i området.  
Belysning, belægning, beplantning og møblering vil udgøre en samlet 
helhed, langs de slyngede stier. 

Nære udearealer 
Beboerne i stueetagerne har en privat terrasse, der er afskærmet af et 
bed, så der skabes yderligere privathed og større begrønning. 

Fælles adgangsveje
Boligerne mod syd er hovedsagligt 1- og 2 værelses boliger. Man ankom-
mer til disse boliger fra det grønne gårdrum. Her stiller man sin cykel, 
tager den indeliggende elevator eller trappe op til de fælles adgangsveje 
via altangangene. Altangangene har udkig over hele gårdrummet og 
dette udnyttes til at lave mindre opholdsarealer på altangangene. 
Således at disse kan bruges som uformelle mødesteder og udsigtspunk-
ter over gården. Altangangene udføres i høj kvalitet, med fokus på 
overflader og belysning.   

Beplantning 
Der vil anlægges mange bede med stedsegrøn beplantning, hvori der 
vil stå nye træer. Mange vil være frugttræer, som beboerne og børnene 
kan spise af. 
I drivhuset kan beboerne være fælles om at dyrke grøntsager. 
Belægningerne vil variere efter funktion, fra permeabelt slotsgrus, græs, 
græsarmering, fliser og asfalt. 
Der ligges vægt på at anlægge buske, bede, blomster og træer der 
pryder gården hele året i forskellige farver og dufte. 

Landskab

Genanvendelse fra eksisterende butikscenter  
De eksisterende betonsøjler fra butikscenterets sydlige facade, genbru-
ges til lange bænke og siddemuligheder ved aktivitetsbanen i gården. 
Tillige genandvendes de røde teglstensbelægning som belægning hvor 
det er muligt. 

Cykelparkering
Cykelparkering placeres hovedsageligt i gården tæt på de forskellige 
portåbninger, men også rundt om karreen. Enkelte steder står de i to 
etager. Cykelparkeringssystemet er et afprøvet stålsystem, der er nemt 
at betjene. 

Landskabet vil blive endeligt designet i senere fase, således, at der sikres 
sammenhæng i funktion og udformning med resten af området.

side 19

Diget, Glostrup



Gårdrummet som henvender sig til alle beboere i området, vil blive 
indrettet med hyggelige snoede stisystemer, opholdsarealer med 
frugttræer, petanque/boldbane herunder basket bane, drivhus/
orangeri, kreativt udført LAR-bede og legeplads til børnene.

Landskab

Snit 1:400
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View på Butikstorvet

Landskab
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CF MØLLER - HJORTEBO P-HUS3

Ejler Billes P-hus JAJA Architects Ejler Billes P-hus indvendigt JAJA Architects 

TRANSPARENS & UDSYN - med grøn bevoksnig

Arkitektonisk kvalitet - Hjørnebygningen

Hjørnebygningen, som indeholder parkeringshus, dagligvarebutik og 
boliger, ligger som en tydelig markør ud mod Nordre Ringvej. Bygningens 
placering skærmer automatisk for trafikstøj og skaber et beskyttet 
byrum mod det nye butikstorv samt mod den nye boligkarré og den 
østlige del af Stadionkvaterets boliger. 

Bekvem dagligvarebutik
Dagligvarebutikken ligger i stueetagen og har aktive facader mod 
Stadionvej og Butikstorvet. Den nye moderne butik kan servicere 
beboerne i den nye boligkarré, samt naboerne i området. Varegården er 
overdækket mod øst under p-huset og derved skjult for naboerne. 

Transparente facader
P-huset får teksturer og farver, der harmonerer med den omkringliggende 
bebyggelse. Større og mindre felter på facaden i strækmetal opbryder 
volumen på en flot måde. 

Plantekasser placeres spredt rundt på facaderne hvorfra klatreplanter vil 
skabe begrønning af huset. Strækmetallet fremstår delvis transparant, 

Tydelig markør 

Lanterne på hjørnet 
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TRANSPARENS & UDSYN - med grøn bevoksnig
hvorved lys vil trænge igennem facaderne. Om dage vil dagslyset fylde 
huset, mens den indvendige belysning vil lyse bygningen op om aftenen 
- altsammen parametre, som skaber tryghed for brugerne af p-huset. 

Boliger på taget skaber tryghed i hele huset 
Hjørnebygningen får beboere på øverste etage. Boligerne placeres som 
en randbebyggelse, som indrammer et beskyttet uderum. Beboernes 
færden i bygningen vil desuden medvirke til øget tryghed for alle der 
benytter huset. 

Ruten fra P-hus til bolig
De fleste p-pladser til boligerne er placeret i hjørnebygningen. 
Herfra kan man nemt komme til terræn via trappe og en stor elevator 
mod butikstorvet i det nord-vestlige hjørne af P-huset. Herfra er der 
fodgængerovergang via sivegaden til de forskellige portåbninger til 
gården eller til opgangene. Der vil blive indarbejdet en belysningsstrategi 
for at øge trygheden. 

Butikstorvet

Boligkarréen

Hjørnehuset
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Parkeringshuset kan udføres med en variation i facaderne ved brug af 
strækmetal eller alternativt kan parkeringshuset begrønnes. Ligeledes 
kan det være en kombination heraf.
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Arkitektonisk kvalitet - Hjørnebygningen

View fra sydvest - Stadionvej 
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Key findings bygninger

Grafikken forklarer, hvor mange DGNB-kriterier, der bidrager til et specifikt verdensmål. En bjælke 
tæller for ét DGNB-kriterie, der relaterer til et delmål i verdensmålet. Dvs. at der er 6 DGNB 
kriterier, der relaterer sig til verdensmål 3, 11, 12 og 13.

Det DGNB-kriterium, der bidrager bredest til verdensmålene, er ENV1.1, hvor der laves en 
livscyklusanalyse af byggeprojektets ressourceforbrug. ENV1.1 bidrager både til verdensmål 3, 6, 
12, 13, 14 og 15. En uddybning af dette findes under de enkelte verdensmål på de følgende sider.

9

Fig. 1. DGNB er en certificering for bygninger og byområders bæredygtighed. Det er en international standard tilpas-
set danske forhold. Bæredygtighed i 5 kvaliteter. DGNB består af 40 kriterier med en række af underkriterier fordelt 
på 5 hovedområder. De første tre er social, miljø, økonomi - ligesom FNs definition af bæredygtighed – og
dertil har DGNB også teknisk kvalitet og proceskvalitet.  

Fig. 2. Grafikken forklarer, hvor mange DGNB-kriterier, der bidrager til et specifikt verdensmål. En bjælke
tæller for ét DGNB-kriterie, der relaterer til et delmål i verdensmålet. Dvs. at der er 6 DGNB kriterier, der relaterer sig 
til verdensmål 3, 11, 12 og 13. Det DGNB-kriterium, der bidrager bredest til verdensmålene, er ENV1.1, hvor der laves en 
livscyklusanalyse af byggeprojektets ressourceforbrug. ENV1.1 bidrager både til verdensmål 3, 6, 12, 13, 14 og 15. 

Fig. 1 Fig. 2

Bæredygtighed der kan mærkes 

Jordklodens ressourcer er under pres. Vi er nødt til at anvende og genanvende 
ressourcerne smartere, hvis vi skal opnå en bæredygtig udvikling. DGNB og FNs 
verdensmål er vores fælles instrument til at strukturere indsatsen, og alle kan 
gøre en forskel. Byggeri og byudvikling er afgørende i denne sammenhæng, da 
ressourceforbruget hertil er enormt. 

I nærværende projekt planlægger vi at opføre alle kvadratmeter bæredygtigt! 
Derfor vælger vi den anerkendte certificeringsmodel DGNB FLEX for beboelse 
& dagligvarebutik. Vi sætter baren højt ved at investere i Guld certificeringen. 
DGNB’en benyttes som styringsværktøj for at sikre en 360 graders målbar 
bæredygtighed.

Vi er opmærksomme på, at vi skriver til en Kommune, som har stor viden 
omkring DGNB, men vælger dog alligevel  at opliste forudsætningerne for gul-
dcertificeringen samt en række overvejelser og fokusområder i den forbindelse.
I en guldcertificering skal der opnås en samlet score på minimum 65,0%, og 
minimum 50,0% for hver af de 5 hovedkvaliteter:  Proces, Miljø, Økonomi, Social 
og Teknisk kvalitet. 

En DGNB-certificering taler direkte ind i 14 af de 17 Verdensmål
samt cirkulær økonomi, som begge er på dagsordenen i Glostrup Kommune. 

Her fortæller vi om udvalgte kvaliteter, der vægter tungt: 

Miljømæssig kvalitet

Materialer
Alle materialer er velovervejede og i god kvalitet, og der vælges kun sunde mate-
rialer. Teglsten af ler dominerer bebyggelsen udefra sammen med identitets-
givende tage og portbygninger beklædt med stål. Stål er unikt som materiale, 
idet det kan genbruges 100 procent uden at miste kvalitet eller forbruge ekstra 
ressourcer. Som beklædning til tag og facader er stål optimalt, fordi det 
er meget stærkt. Der er minimum vedligeholdelse og med en ny teknologisk 
biobaseret overfladebelægning, kaldet GreenCoat, gør det dette farvebelagte 
stål til markedets mest bæredygtige.

Genanvendelse fra eksisterende butikscenter  
De eksisterende betonsøjler fra butikscenterets sydlige facade, genbruges til 
lange bænke og siddemuligheder ved aktivitetsbanen i gården. Tillige genand-
vendes de røde teglsten, som belægning hvor det er muligt. 

Der vil blive udført livscyklusanalyse af byggeprojektets ressourceforbrug og 
totaløkonomiske beregninger for at kvalifcere valgene. 

Solenergi 
På udvalgte højtbeliggende tage bygges solcelleanlæg. Placeringen sker på de 
højeste bygninger, så de ikke er synlige fra gaden, da de både ligger en meter fra 
facadekanten tillige med, at de kun hælder ca 15 grader. De er ikke reflekterende. 

Vandhåndtering på egen grund 
Regnvand fra tagflader, der ikke er etableret som grønt tag med sedumbep-
lantning eller som tagterrasser, bliver opsamlet til anvendelse som havevanding. 
Vand vil også blive brugt som en rekreativ del til byruminstallationer, bl.a. som 
vandringe i den faste belægning. 

Affaldshåndtering 
Affaldsstationerne skal etableres som delvis nedgravede løsninger. De er indret-
tet således, at tømning sker fra vejsiden, at regnvand fra gadeplan ikke trænger 
ned i beholderen og at gangbesværede sikres tilgængelighed til og imellem 
affaldsbeholderne. Affaldsstationerne kan udrustes med sensorer for en intelli-
gent varsling af tømningsbehov. 

Cirkulær økonomi
Ved at tænke cirkulær økonomi ind fra den spæde start som en naturlig del af 
bæredygtighedsstrategien, reduceres affalds- og materialemængden, og der 
stilles krav til materialer i form af genanvendelighed, samt til byggemetoder, 
driften og vedligeholdelse.

Social kvalitet

Godt indeklima, byliv og beboerfællesskab
Diget tager højde for flere aspekter indenfor den sociale bæredygtighed. 
Selve boligsammensætningen vil bidrage til en mangfoldig bebyggelse med leje-
boliger til unge, familier og fællesskaber. Det understøtter det gode naboskab. 

Den høje kvalitet i udearealerne bidrager til, at man har lyst til at opholde sig 
udendørs. Her har man mulighed for at være privat, semi-privat eller i det offen-
tlige rum. 
Det nære og det store fællesskab forebygger ensomhed og øger trivslen blandt 
de nye beboere og borgere fra lokalsamfundet. Det skaber tryghed og omsorg, 
at være en del af et fællesskab. 

Indeklima 
Der vælges sunde overfladematerialer, malingstyper og fast inventar. 
Den visuelle komfort er optimal, grundet selve hoveddisponeringen. De mange 
gennemlyste lejligheder har alle udkig til det grønne gårdrum. Ofte også fra 
egen altan. 

Tryghed og sikkerhed
Alle skal føle sig trygge i Diget. Belysning er et nøgleelement sammen med de 
typer af nære gaderum, bebyggelsen skaber både mod bygaderne og kvarters-
gaderne. Redning og brandtilkørselsforhold er klare og tydelige. 

Tilgængelighed 
Der er god tilgængelighed overalt med fast belægning og retningsgivende 
belysning. Der er tydelig afskillelse mellem tung og let trafik ved implementering 
af de nye trafikoptimeringer rundt langs Diget. 
          

Æstetik
Diget udføres i højeste kvalitet, både udefra og indefra. Bygningsintegreret 
kunst indarbejdes til fælles oplevelser.

Økonomisk kvalitet: 

Robusthed og driftsoptimeret
Som en naturlig del af byggeriet, kan der etableres delebilsordninger, fælleshus, 
drivehus og andre fællesfunktioner. Det giver attraktive, kvalitetsboliger til alle 
med indbygget fleksibilitet. 
Der vil blive udført flere totaløkonomiske beregninger, for at kvalifcere valgene. 

Teknisk kvalitet:

Generel beskrivelse af det konstruktive system:

Generelt anvendes robuste og kendte systemer hvor de enkelte materialers 
egenskaber tilgodeser disse (Beton/Træ/Stål). Konstruktionerne optimeres i 
henhold til de enkelte bygningsdeles statiske virkemåde og art, og indbygges i 
henhold til gængse montagemetoder og ”God byggeskik”.

Der vil blive udført livscyklusanalyse af byggeprojektets ressourceforbrug og 
totaløkonomiske beregninger, for at kvalifcere valgene. 

Bæredygtighed og CSR 
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EEmmnnee  DIGET - i dag  DIGET – i fremtiden  
 

Område og arkitektur 
 

 

 
 
Den samlede bebyggelse fra 
1960/90 fremstår nedslidt, 
utidssvarende og rodet. Det 
samlede arkitektoniske udtryk 
bidrager ikke til omgivelserne i 
nævneværdig grad. 
  

 
 
Render 
 
 
 
 
 
 
Byrums hierarkiet bliver 
tydeligere og samlende for 
området.  
Et klart defineret sydvestvendt 
butikstorv, en karré og en 
hjørnebygning i gode 
kvalitetsmaterialer..    

Håndtering af støj I dag er området støjplaget da 
støjen fra krydset transporteres i 
en øst-/vestlig retning til beboerne 
i området.  

En hjørnebygning som placeres 
nærmest krydset vil fungere 
som støjafskærmning mod 
Diget og området som helhed.  

Tryghed Butikstorvet i dag har flere mindre 
passager og ”bagsider”. Området 
er ikke tryghedsskabende.  
 
 
 
 
 
 
 

 

”Bytorvet” samles mod syd. Her 
etableres butiksfacaderne 
henvendt mod offentlige arealer 
og skaber tryghed. 
Parkeringsarealer i terræn 
udføres som et overskueligt 
område. Hjørnebygningen er en 
kombination af P-hus, boliger 
og dagligvarebutik, med 
dagslys, transparenser, 
belysning og P-registrering.   
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitet - Handelsliv Her skabes flere mindre passager 
og vej systemer, da man skal gå 
rundt / kører rundt om den 
eksisterende sydlige bebyggelse 
indeholdende bl.a Fakta. Mulighed 
for ”bagside oplevelse” i det 
eksisterende bycenter.  
 

 

Vi samler byrummene mod syd-
vest og skaber et ”torvemiljø”. 
Her foregår al offentlig færdsel. 
Her samles terræn-parkering på 
ét overskueligt sted. Her er der 
plads til ophold mod syd ved fx 
café. Her er byrums hierarkiet 
tydeligt.  
 
 
 
render 

Kvalitet – Landskab & 
biodiversitet 

I dag findes der ”kant beplantning” 
sporadisk langs Diget.  
Vi vil beholde så mange som 
muligt af de eksisterende sunde 
træer.   

Projektet øger biodiversiteten i 
området markant. Alene 
gårdrummets ca. 3000 M2 vil 
beplantes med flere typer træer, 
blomster, og buske. 
Gårdrummet er åbent for 
offentligheden.  
Friarealekravet på 30% er 
opfyldt. 

Tilgængelighed Generelt er underlaget slidt og 
ujævnt. Langs Diget’s østlige side 
er der svær tilgængelighed med 
ujævne fliser.  
 

Projektet forbedrer 
tilgængeligheden ved at 
introducere ekstra stiforløb på 
ydersiden af karréen.  
Forhold for bilister, cyklister, og 
gående bliver mere tydelige og 
derved bedre.  

Dagligvarebutik  Centerets sydlige bygning fra 1996 
indeholder bl.a. en Fakta, 
bowlingcenter samt en 
indesluttet/indelukket arkade.   

Vi opfører en ny og moderne 
dagligvarebutik og tilføjer to 
mindre erhvervslejemål/butikker 
for at gøre butikstorvet mere 
interessant.  

Parkering Parkeringspladser håndteres på 
terræn. Den primære belægning er 
derfor asfalt.   
 
 
 
 

 
 

Parkering prioriteres væk fra 
terræn. Herved kan arealet 
bruges til grønt landskab og 
gode byrum. P-norm er 
overholdt jf. 2019 Glostrup P-
Norm.  
 
 
 
 
Render 
 

Miljø & bæredygtighed  
 

Den ældre bygningsmasse bruger 
bl.a. meget energi til opvarmning.  
Der findes enkelte elementer der 
kan genbruges i det nye byggeri, 
såsom betonsøljerne.  

Projektet skal DGNB-certificeres 
for at sikre bæredygtigt byggeri. 
Herved sikrer vi også at bidrage 
til 14 af de 17 verdensmål. 

Borger dialog  - Bygherre vil gerne involvere 
borgerne i lokalplanshøringen 
ang. ideer og ønsker til 
området. Der er allerede positiv 
dialog med Glostrup 
Boligforening. 

 

Sammenligningsskema 
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