
Have og Landskab 2021

Naturen i boligområder
Dag 2 – Glostrup Boligselskab afd. 9 som naturdrift



Afd. 9

Diget, Leddet, Brinken, 
Hegnet, Skellet, Gærdet, 
Stubben og Sportsvej i 
Glostrup.

Opført 1955 – 1966.

Renoveret ca. 2012 – 2016

Rummer 1.155 lejligheder.

Friarealer renoveret 2005 - 2010.



Før friarealrenoveringen var 
der store græsplæner, 
klippede busketter af 
berberis og snebær og 
enkelte store træer.



Friarealrenoveringen 
omfattede renovering 
af stier og belægninger, 
p-pladser, legepladser, 
støttemure, forarealer, 
beplantning mv. 

Kode-ordet var dengang 
farver, variation, 
oplevelser…
Natur var ikke et begreb, 
man havde taget 
hul på – endnu.

Overskudsjorden fra 
belægningsarbejderne 
blev placeret i nye 
bakker på grunden 
og tilplantet med 
forskellige buske 
og træer, og kunne 
danne rygstød 
for nye rum flere nye 
opholdspladser.



De virkelige problemområder 
iflg. Glostrup Forsyning 

LAR i Afd. 9

I 2020 blev ideen 
om LAR i det store 
område undfanget, 
og sammen med 
forsyningen blev 
problemområderne 
lokaliseret. 

Ved disse områder 
kan anlægges 
mindre vådområder 
til at aflaste 
systemet. 



Biofaktor analyse arealopgørelse
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Biofaktoranalysen

Fordelt på de 
forskellige arealtyper  
i Stadionkvarteret



Arealopgørelse ved omlægning af drift
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Målsætning for den fremtidige drift:

• Omlægningen skal primært ske ved driftsomlægninger, 

og primært i de store græsarealer.

• Havearealer mellem blokkene 

bevares og driftes traditionelt.

• Der indplantes og indsås forskellige, buske, stauder og urter 

som tilpasses den fede lerjord.



Udsnit af den nordlige del 

En stor del af området er 
domineret af større træer, der
bevares.

Vand fra en tidligere 
varmekælder pumpes 
regelmæssigt op og 
ledes til et vådområde 
i områdets laveste del.

Vandet herfra og 
fra boligerne mod 
nord ledes i grøfter til 
vådområdet.

En stor del af græsset 
driftes som naturgræs, 
med slåede stier og 
udsparinger til f.eks. boldspil.



Helhedsplanen med naturdrift

Planen for biofaktorindholdet er her 

tilføjet naturgræsområder. 

Princippet er, at store arealer 

omlægges til naturdrift, 

delvis ved indsåning af arter 

og indplantning af enkelte buske træer. 



Naturtyper

De 4 danske naturtyper
vi tilstræber i området, 
er følgende:

Blomsterengen baseret 
på arter fra stedet

Overdrevet
med indplantning af 
roser, tjørn, slåen mv. 

Egelunden
med undervegetation 
af græsser, bregner mv.

Vådområdet 
med bredvegetation af 
siv og urter



Plænen 
i den SØ del,
som den ser 
ud i dag.



Samme område
som det kunne
se ud.



‘Hullet’ i den SV del, 
som det ser ud i dag.



En vision for ‘hullet’
med vådområde 
og blomstereng.



Sportsvej

Kronen på værket 
ville være, at 
Glostrup 
Kommune 
omdannede 
vejene i området 
(her Sportsvej) til 
klimaveje med 
naturindhold.



Sportsvej som 
den kunne se ud
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