På vej mod en
bæredygtig fremtid

Rådgivning til din kommune

Grønnere lokalområder til
vores børn og børnebørn
Der var engang, hvor vi tog mange ting for givet. Hvor naturen var en uopslidelig
ressource, og vi ikke skænkede de næste generationer mange tanker, når vi planlagde
vores byer. I dag har vi en bedre forståelse af konsekvenserne af den måde, vi påvirker
vores omverden. Danske kommuner er dybt engagerede i at skabe løsninger, som er
socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige. Og heldigvis opstår der hele tiden nye
teknologier og intelligente initiativer, som gør os i stand til at skabe nogle fantastiske
løsninger, der hjælper udviklingen i den rigtige retning.
På linje med mange kommuner har vi i Atkins valgt at tage FNs
verdensmål for en bæredygtig udvikling til os. Verdensmålene
giver os en unik mulighed for at arbejde henimod nogle fælles
målsætninger lokalt såvel som globalt. Samtidig tilbyder de et fælles
sprog, hvormed vi nemmere kan tale sammen om, hvad I vil opnå i
jeres kommune, og hvordan vi kan hjælpe jer med at nå jeres mål for
bæredygtig udvikling.

Klimaparker og bedre mobilitet

Intelligent brug af data er en anden vej til at løse nogle af
kommunernes store udfordringer – på områder som mobilitet,
klimasikring og drift af bygninger. På side 10 beskriver vi en række
pilotprojekter, der på sigt kan udbredes og skabe værdi på tværs af
kommunerne.
I sidste ende er det tæt samarbejde, tillid og en dyb forståelse for
kommunens arbejde, der er afgørende for de vellykkede projekter.
På side 8 fortæller Bo Mørch Jensen om sin rolle som indlånt
ingeniør i Silkeborg Kommune.

På side 4 er et projekt, der er værd at fremhæve, når vi taler om at
efterlade en bedre by til fremtidens generationer. Med etablering af
en skybrudspark i Scandiagade har Københavns Kommune formået
at skabe effektiv sikring mod oversvømmelser og samtidig forvandlet
en anonym midterrabat til et grønt, rekreativt byrum for beboerne i
Sydhavnskvarteret.

Hvis du får lyst til at høre mere om, hvordan vi kan bidrage til en
bæredygtig udvikling i din kommune, så tøv ikke med at kontakte mig
eller en af vores mange rådgivere.

Et andet emne, som optager mange kommuner, er at skabe trygge
rammer for morgentrafikken omkring de lokale skoler. På side 6 kan
du læse om et aktuelt pilotprojekt, som viser, hvordan droner kan
være en billig og effektiv vej til at anskueliggøre, hvor problemerne
opstår, og hvordan vi kan sætte ind.

Eli Skop
Direktør og kundeansvarlig for
de danske kommuner
Tlf.: 52 51 94 48
eli.skop@atkinsglobal.com
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Vi glæder os til at høre fra jer.

Vores rådgivning afhænger helt af jeres behov.
Her er nogle af de områder, vi typisk assisterer med i
kommunerne.
Digitalisering og intelligent brug af data

Geoteknik, jord og afvanding

Økonomiske analyser

Design, drift og vedligehold af broer

Projekt- og byggeledelse

Projektering af veje og stier

Bygherrerådgivning

Byplanlægning og landskabsplanlægning

Transportplanlægning og -analyser

Arkitektur og landskabsarkitektur

Byggemodning

Lokalplanlægning

VVM, miljøundersøgelser og
myndighedsprojekter

Udearealer på skoler og institutioner

Opmåling og arealerhvervelse
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Sikre skoleveje

Langt mere end en
skybrudspark
Med et skybrudsprojekt i Københavns
Sydhavn har Københavns Kommune
formået at slå to fluer med ét smæk
til stor glæde for områdets beboere.
En ellers kedelig midterrabat i
Scandiagade er nu forvandlet til en
rekreativ park, som samtidig øger
områdets biodiversitet og sikrer imod
oversvømmede kældre og veje.
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Scandiagades midterrabat med smukke gamle træer er nu blevet til
en moderne park med bassiner, der tilsammen kan rumme 1.500 m3
regnvand. Når det regner, forsinker bassinerne regnvandet, så
kloakkerne ikke løber over. Når det er tørt, tilbyder parken et væld af
rekreative aktiviteter for områdets beboere.

Beboerne drømte om en park med vild natur
1:1 Landskab har designet byrummet, og som teknisk rådgiver for
1:1 Landskab har Atkins stået for den anlægstekniske projektering
samt byggeledelse og fagtilsyn under udførelsen. Derudover har
Atkins leveret rådgivning til 1:1 Landskab om biodiversitet og naturog miljøforhold, herunder om sikring af øget biodiversitet og gadens
smukke gamle træer.

Områdets beboere har gennem en borgerinddragelsesproces haft
stor indflydelse på udformningen af byrummet, som bl.a. rummer en
miniature skovlegeplads, en sommerfuglehave, et strandbassin med
hængekøjer, nyttehaver og en indhegnet forsøgshave, hvor naturen
får lov til at udfolde sig frit uden menneskelig indblanding.
Ovenover bassinerne løber en slynget gangbro i træ med neongule
sider, der giver parken en tydelig identitet. Indgangene til parken er
markeret med kulørte lamper, der lyser op og byder velkommen.
Undervejs er der gode muligheder for at slå sig ned på bænke og
nyde naturen.

Parken kan håndtere en voldsom mængde regn
Parken har i alt otte bassiner til opmagasinering af overfladevand fra
de omkringliggende vejarealer.
”Bassinerne vil fuldt ud kunne rumme regnvand fra det, vi kalder
en 100-års regnhændelse. Hvis drænsystemerne under bassinerne
ikke kan følge med, er der overløb til fællessystemet i det
dybestliggende bassin. Samtidig er bassinerne sikret mod tilbageløb
fra fællessystemet,” fortæller Jens Ulrik Praefke Jensen, som var
Atkins’ projektleder på projektet.
Ved skybrud, hvor vandstanden er over 2 cm på vejen, bliver
overfladevandet på parkens nordvestside ledt til de 8 bassiner
via overfladisk afstrømning gennem udsparinger i bassinernes
betonforkanter. Det sikrer, at vandet løber til det nærmeste bassin.
Fra hvert bassin er der afløb via et underliggende drænsystem til den
eksisterende fællesledning i den østlige side af Scandiagade.
Jens Ulrik mener, at projektet er et oplagt forbillede for andre
lokalområder, hvor der er et behov for både kvarterløft og
langtidsholdbar klimasikring:
”Parken er blevet et utroligt vellykket byrum, som formår at opfylde
ønskerne om et grønt samlingspunkt og sikre området i forhold til en
fremtid, hvor skybrud bliver mere almindelige. Hele gennemførelsen
var også meget vellykket med et stærkt samarbejde mellem
bygherre, entreprenør, arkitekter og rådgiver. Scandiagade er bestemt
et besøg værd.”

På vej mod en bæredygtig fremtid
Rådgivning til din kommune

Droner
giver nye
synsvinkler
på skoletrafikken
Har du børn i skolealderen,
kender du sikkert også det
trafikkaos, der er ved skolerne, før
klokken ringer ind om morgenen.
Men hvor opstår problemerne,
og hvordan kan vi løse dem?
Det har vi set på fra oven med
droneoptagelser over Himmelev
Skole i Roskilde. Optagelserne
giver et fantastisk overblik over
trafikflowet og et unikt indblik
i, hvad der rent faktisk sker i
morgentimen.
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”Der har igennem over 20 år været projekter i hele landet for at
gøre skoleveje mere sikre. Det har selvfølgelig haft en vis effekt,
men alligevel er problemet med skoletrafik bestemt ikke blevet
mindre. Det skyldes bl.a., at utrygheden ved skoletrafikken får mange
forældre til at køre deres børn i skole i bil. Det er en ond spiral – jo
flere biler, des mere kaos. Derfor er det interessant at analysere
trafikflow og mønstre på nye måder og herved finde nye løsninger,”
siger Rune Rasmussen, som er projektleder for pilotprojektet med
droneoptagelse.

Adfærd er årsag til kaos
Ifølge Rune, er der slet ingen tvivl om, at den største synder
er menneskelig adfærd, når vi taler om skolernes trafikkaos i
morgentimerne.
”De diagrammer, vi udformer baseret på droneoptagelser af skolen,
anskueliggør visuelt og meget pædagogisk, at trafikreglerne bliver
brudt temmelig ofte af alle slags trafikanter: bilister, cyklister, gående
og løbehjulskørende børn. Det er denne adfærd, som i særdeleshed
medfører kaos. Man kan komme langt med fysiske foranstaltninger,
men de virker ikke alene. Det er nødvendigt med en konstant

adfærdspåvirkning, og fysiske foranstaltninger skal udformes, så de
”nudger” folk til de ønskede adfærdsændringer.”

Droner – perfekte til skoletrafik
Fordelen ved at bruge droner på netop skoler er, at der kun er behov
for overvågning lige præcis den halve times tid, hvor trafikken er
allerværst i morgenmyldretiden. Desuden får man et langt bedre
overblik over adfærden, når man ser trafikken fra oven, og ved at
sende dronerne op i præcis den rette højde bliver billederne tydelige,
dog uden at man kan identificere enkeltpersoner.
”Dronebillederne giver et virkelig godt grundlag for at analysere flow
og adfærdsmønstre, sådan at vi kan udarbejde konfliktdiagrammer;
dvs. overblik over hvor forskellige typer af trafikanter modarbejder
hinanden i trafikken. Samtidig tjener billeder og diagrammer som
et fantastisk dialogværktøj til at drøfte udfordringerne med alle
relevante interessenter på skolerne og i kommunerne. Det bliver
meget tydeligt for alle, hvor der er behov for at sætte ind, og at
adfærden skal bearbejdes.”
Atkins er i øjeblikket i dialog med flere kommuner, som er
interesserede i at tage droneteknologien og analyseværktøjerne i
brug for at forbedre trafikforholdene omkring deres skoler.

“Dronebillederne giver
et virkelig godt grundlag
for at analysere ﬂow og
adfærdsmønstre”

Adfærd der skaber trafikkaos
Fra undersøgelsen er her eksempler på
adfærd, der medvirker til, at der opstår
trafikkaos ved skolen:
> Cyklister og løbehjul, der kører i forkert retning,
kører mod indkørselsforbud eller krydser anden
trafik på uhensigtsmæssig vis og skaber trafikfarlige situationer
> Ureglementeret og tilfældig parkering på
græsarealer uden for skolens område og
parkering på veje, der ikke er udpeget som
skoleveje. Det er en medvirkende årsag til
’kaos’ og viser generelt, at de voksnes adfærd
omkring skolen er uhensigtsmæssig
> Mange krydser vejene andre steder end ved
fodgængerovergange, og de parkerede biler
forstyrrer andre trafikanter
> Cyklister, der ikke bruger fodgængerovergangene til at krydse vejen, fordi cykelstien slutter
et andet sted
> Gående, der går bagom biler, som er i gang med
at bakke på parkeringspladser eller veje, fordi
der ikke er noget fortov.

Få selv et kig på trafikflowet
omkring Himmelev Skole i
morgentimerne.
På vej mod en bæredygtig fremtid
Rådgivning til din kommune

Når en ingeniør rykker ind
Hvad gør man i Teknik- og Miljøafdelingen,
når man akut mangler en dygtig ingeniør?
I Silkeborg Kommune hentede de Bo
Mørch Jensen ind.
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Bo er bygningsingeniør med erhvervsmæssig baggrund fra bl.a.
Favrskov Kommune og til dagligt seniorprojektleder hos Atkins.
I januar 2019 stod Teknik- og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune
akut og manglede en ressource. Dels havde der været et boom i
opgaverne, dels manglede der en ressource på grund af et jobskifte.
”Jeg har lang erfaring med kommunale projekter, så jeg skulle som
sådan ikke sættes ind i noget. Jeg kunne gå ind og gå i gang med
opgaverne fra dag 1,” fortæller Bo, som arbejder fra kommunens
kontor omkring to dage om ugen.

I rollerne som bygherre, projektleder og tilsyn
Bo varetager rollen som bygherre og udfører projektledelse og tilsyn
på en håndfuld af kommunens anlægsprojekter.
”Da jeg startede hos kommunen, overtog jeg en række projekter. Et
aktuelt eksempel er en udvidelse af Silkeborgvej over 1 km, hvor der
bliver etableret cykel- og kantbaner. ”Projekterne skal køre, og de
står naturligvis ikke stille de dage, hvor jeg ikke er fysisk til stede hos
Silkeborg Kommune, så jeg er nødt til at være fleksibel. Og det kan
heldigvis sagtens lade sig gøre.”

Godt at være en del af teamet
Da kommunen oplever en stigning i byggesager, som skal
sagsbehandles, er Bo også blevet inddraget i dette arbejde. Ved
siden af opgaverne med anlægsprojekter assisterer han med
sagsbehandling og godkendelser. Det drejer sig typisk om private
byggemodninger, hvor der skal være et vejanlæg.
”For at bidrage til at sagsbehandlingstiderne bliver kortere for
kommunens borgere og erhvervsdrivende, hjælper jeg med
sagsbehandling. Jeg er vant til den type opgaver, så i kommunen kan
de være trygge ved at overlade opgaverne til mig – uden videre.”
Efterhånden er Bo da også blevet en integreret del af teamet i
Teknik- og Miljøafdelingen, hvor de er gode til at hjælpe hinanden
og sparre om opgaver på kryds og tværs. Selv synes Bo, at det
er tilfredsstillende at få mulighed for at følge projekterne fra
kommunens side af bordet:
”Det er spændende at komme tidligt ind i opgaverne, at se
projekterne udvikle sig fra ingenting til færdigt resultat. Det giver
mening.”
Atkins har ofte rådgivere indlånt til kommuner og infrastrukturejere.
De løser mange typer opgaver, også inden for it-udvikling og
bygherrerådgivning.
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Under arbejdet med etablering af nye kant- og cykelbaner på
Silkeborgvej i Kjellerup.

“Jeg kører projektet for
kommunen i rollen som bygherre
og står derudover for tilsyn og
projektledelse med ansvar for
projektets økonomi, byggemøder
ude i skurvognen m.m.”

Sådan kan kommunerne
bruge data til byudvikling
Den Regionale Datahub er et
innovationsprojekt, hvor 20 kommuner
samarbejder om at bruge data til at
fremme intelligent byudvikling og grøn
vækst. Resultatet er en række prototyper,
hvor brug af data hjælper med at løse
nogle af de store udfordringer i samfundet
– på områder som mobilitet, klimasikring
og drift af bygninger.
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Udviklingen af prototyperne foregår i samarbejde mellem
en række kommuner og forskellige specialiserede
virksomheder, heriblandt Atkins. Meningen med at kalde
dem protyper er, at de kan skaleres og bruges af andre
kommuner og regioner til at implementere tilsvarende
databaserede værktøjer i den enkelte kommune eller
region. Arbejdet er forankret i Gate 21, som er et
partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og
vidensinstitutioner i Greater Copenhagen, hvis fælles mål
er at accelerere den grønne omstilling og vækst.
Vi har bl.a. været med til at udvikle følgende tre prototyper,
som kan skaleres og udbredes til flere kommuner:

1

Hvordan kan kommunerne forudse
trafikmønstre?
For Egedal Kommune har vi udviklet en prototype til
at forudse nye trafikmønstre, når en kommune ændrer
byen. Med afsæt i et nyt boligområde i Egedal på 1.300
nye boliger, der opføres over de næste 10 år, er det via
data muligt at forudse trafikudviklingen i takt med, at
boligområdet tages i brug. Data om boligsammensætning
kombineres med kommunale data, data om den
kollektive trafik og realtidsdata om antal biler på vejene.
Herved får man et billede over fremkommeligheden
og trafikudviklingen. Prototypen er et beslutnings- og
planlægningsværktøj til kommunerne for at forebygge
trafikale udfordringer.

2

Kan data bruges til at optimere
arealudnyttelsen i kommunale bygninger?
Dette projekt gennemfører vi for Gentofte og Frederiksberg
Kommuner. Som alle andre kommuner ejer de en hel del
bygninger, der benyttes til mange forskellige formål fx som
arbejdsplads for medarbejdere, som mødelokaler, til kulturog fritidsaktiviteter, skoler, plejehjem m.m. Men udnyttes
lokalerne godt nok? Ligger der et effektiviseringspotentiale
i at bruge de kommunale bygninger bedre? Prototypen
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undersøger dette. Ved at opsætte sensorer i en række haller
og mødelokaler i kommunernes bygninger og sammenholde
data herfra med bl.a. data for booking af lokalerne skabes
der et overblik over den faktiske benyttelse af lokalerne.
Herved får kommunerne et kvalificeret grundlag for at
tildele lokaler til forskellige foreninger og formål. Når disse
data kombineres med forbrugsdata, får kommunerne et
samlet overblik over arealudnyttelsen og potentialerne for
energioptimering.

Ny hjælp til klimasikring – på tværs af
kommunegrænser
Som en hjælp til kommuners klimaberedskab har vi i
samarbejde med InforMetics samt Vallensbæk Kommune,
Ishøj Forsyning og HOFOR udviklet en prototype, det gør
det muligt at forudsige og reagere på konsekvenserne
ved ekstrem nedbør på tværs af kommunegrænser. I dag
mangler den enkelte kommune overblik over forholdene
i de nærliggende kommuner. På baggrund af realtidsdata
og dataanalyse får kommuner og forsyningsselskaber
med denne prototype overblik over, hvor der er uudnyttet
kapacitet i vandoplandet på tværs af kommunegrænser og
herved bedre mulighed for at styre sluser og pumper og
foretage forbedringer. Det er en nem og billig løsning, som
hjælper forsyningsselskaberne med at finde ud af, hvor der
er overskydende kapacitet, og dermed hvor de kan opbevare
og forsinke vandet.
Vi har også udviklet en service, der adviserer borgerne
om forhøjet vandstand. Prototypen er testet på en
konkret og særligt udsat cykelsti ved Vallensbæk Mose,
hvor vandstandssensorer måler vandstanden i realtid.
Prototypen kan tilpasses til andre cykelstier, veje,
parkeringspladser m.v. Den vil også kunne bruges til at
måle andet end vand, fx mængder af affald. Når cykelstien
i Vallensbæk oversvømmes, får borgere, der abonnerer på
servicen, en sms, sådan at de kan vælge en alternativ rute.
Det er gratis for borgerne at tilmelde sig denne service
online.

På denregionaledatahub.dk/ er der mere information
at hente om alle de forskellige prototyper, og hvordan I
som kommune kan få gavn af dem.
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Spørg mig om
transportplanlægning og -analyser

Spørg mig om
økonomiske analyser

Anders Kaas
Tlf.: 26 74 63 54
anders.h.kaas@atkinsglobal.com

Ute Stemmann
Tlf.: 52 51 92 75
ute.stemmann@atkinsglobal.com

Spørg mig om
arkitektur, landskab og byudvikling

Spørg mig om
bygherrerådgivning og udbud

Rikke Hedegaard Jeppesen
Tlf.: 52 51 90 03
rikke.jeppesen@atkinsglobal.com

Birger Christensen
Tlf.: 52 51 98 60
birger.christensen@atkinsglobal.com

Spørg mig om
opmåling og arealerhvervelse

Spørg mig om
digitalisering og geodata

Rie Rohde
Tlf.: 52 51 92 66
rie.rohde@atkinsglobal.com

Johan Hartnack
Tlf.: 52 51 93 57
johan.hartnack@atkinsglobal.com

Spørg mig om
drift og vedligehold af broer

Spørg mig om
geoteknik

Frederik Birkedal Wagner
Tlf.: 52 51 97 05
frederik.wagner@atkinsglobal.com

Morten Schousboe Rasmussen
Tlf.: 52 51 98 33
morten.rasmussen@atkinsglobal.com

Spørg mig om
veje og cykelstier

Spørg mig om
miljøundersøgelser og
myndighedsprojekter
Anette Marqvardsen
Tlf.: 52 51 98 55
anette.marqvardsen@atkinsglobal.com

Irene Strunge Ostenfeld
Tlf.: 52 51 97 37
irene.ostenfeld@atkinsglobal.com

