13. maj 2015
Til medlemmerne af DABYFO´s københavnerkreds
Der indkaldes herved til varslet fællesmøde for bygningsinspektører i københavnerkredsen
Mødet holdes: onsdag den 13. maj 2015 kl. 13:00 til ca. 16:00
Adressen: Rådhus Alle 7, 2860 Søborg
Kantinen i kælderen
Program
1. Velkomst ved Avin Salih
2. Gladsaxe Kommune, præsentation af kommunens byggesagsafdeling, herunder aktuelle projekter ved Bygningsinspektør Erik Scheldon
3. Gladsaxe Kommune, præsentation af kommunens byplanarbejde, herunder aktuelle projekter
ved Planchef Britt Vorgod Pedersen
4. Energirenovering og klima tilpasning- projekt ved eksisterende rækkehuse i Gladsaxe ved
Projektleder Martin Rasmussen
5. Pause
6. Tilgængelighed, Lovgivnings fortolkning set ud fra brugerbehov ved Arkitekt Lars Schmidt Pedersen fra SBI.
7. Aktuelle fra kredsbestyrelsen-etablering af erfa grupper
8. Evt.

Andre spændende emner bedes mailet til Avin Salih på e- mail: avsaqa@gladsaxe.dk
Af hensyn til arrangementet bedes I tilmelde jer på e-mail: (avsaqa@gladsaxe.dk) senest 12. maj
2015, Skriv venligst Dabyfo i emnefeltet.

Med venlig hilsen og på gensyn
Kredsbestyrelsen i København
Frederikke, Christian og Avin

Referat
Ved mødet deltog følgende kommuner:
Albertslund, Allerød, Ballerup, Furesø, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Tårnby

Ad1
Avin Salih bød velkommen og præsenterede eftermiddagens program.

Ad2
Bygningsinspektør Erik Scheldon fortalte om byggesagsadelingen. Den rummer ca. 12 mand. Herefter
gav han et kort rids af 4-kommunesamarbejdet, som består af Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal
og Gentofte kommune – i alt 250.000 borgere – 5000 sager. 4K har gennemgået nedenstående udvikling




2011 Business case
2012 Samarbejdsaftale
2014 Center uden vægge (skal evalueres efter 3 år)

Det er ikke meningen at medarbejderne skal flytte sammen. De 4 kommuner ønsker at bevare det
kommunale selvstyre. Det giver dog kommunikationsudfordringer på tværs af kommunerne, som der
arbejdes på at finde gode løsninger på. I 4K-samarbejdet arbejdes der også på at få en fælles ”sky”
hvor alle af adgang til oplysninger. Det vurderes at der ved et velfungerende 4K-samarbejde ligger et
besparelsespotentiale i svarende til 10 % (4-6 fuldtidsmedarbejdere).

Ad3
Planchef Britt Vorgod Pedersen præsenterede vækststrategien ”levende by i vækst” som har sigte
med at skabe flere arbejdspladser og flere boliger. Gladsaxe har en udfordring i forhold til boligernes
størrelse, som i for stort omfang er under 80 m2. Der arbejdes målrettet mod at skabe flere boliger
over 80 m2. Planen har fokus på samskabelse, regionalt samarbejde, kommunikation og megatrends.
Letbanen kommer til at betyde meget for Gladsaxes erhvervsområder. Gladsaxe arbejder på at skabe
flere boliger ved at nedlægge Bagsværd skole og ved fortætning andre steder hvor det er muligt.
Gladsaxe Ringby er også et område står over for en udvikling. Der skal bygge 36 boliger på området
ved Gyngemosen og Lundemosevej. Buddinge midtby skal udvikles. Der skal bygges 60 boliger på
Søborg hovedgade.

Ad 4
Projektleder Martin Rasmussen fortalte om et større energirenoverings- og klimatilpasningsprojekt
2 forsøgsområder er udvalgt med henblik op at opnå Co2-besparelser. En udfordring ved boligmassen
er at 20% af den består af rækkehuse og de fleste huse er fra før 1960. Forsøget omfatter følgende:
• Borgerne for tilbud om energigennemgang
• Energikonsulenten hjælper borgerne af rækkehuse med at indhente et samlet tilbud om udførelse af
energiforbedringer
Indtil videre er der lavet 40 energigennemgange og de fleste husejere har vendt positivt tilbage.
Der er udviklet er kort over hvor der kan betale sige at foretage klimatilpasninger. Personer i disse
områder får følgende tilbudt:

•
•
•

Udarbejdelse af haveplan
Nedsivningstilladelse (LAR)
Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag (i nogle tilfælde en 0-løsning)

Ad 5
Pause

Ad 6
Arkitekt Lars Schmidt Pedersen fra SBI fortalte om gode løsninger og faldgrupper ved indarbejdelse af
tilgængelighed byggeprojekter.
Lars S. Pedersen talte varmt for ligeværdihedstanken og udlagde begrebet universel design. Denne
model skal føre til at de projekterende tænker på ”gode løsninger for alle” frem for blot at tænke på
hvad der skal til så BR´s tilgængelighedskrav bliver opfyldt.
Lars Schmidt Pedersen tog udgangspunkt i en undersøgelse af 145 byggerier om hvor galt det står til
med tilgængelighed i nye byggerier. Største problemer;





Udformning af udearealer
Adgang ved indgangsdøre
Udformning af elevatorer
Udformning af C-toiletter

Ifølge Lars Schmidt Pedersen er udfordringen for byggesagsbehandlerne, ud over manglende viden,
mere tid til opfølgning, samt kontrol med det udførte arbejde. Byggesagsbehandlerne skal også blive
bedre til at vejlede rådgivere. På www.sbi.dk/tjeklister er en masse gode råd, samt på
www.anvisninger.dk
Derudover gav han en udførlig undervisning i tilgængelighed. Se vedlagte præsentation.

Ad 7
Christian Marklund fortalte lidt om mulighederne for at danne ERFA-grupper på tværs af kommunerne.
Han rundsendte et ark, hvor de enkelte kommuner kunne skrive deres ERFA-ønsker på. Det er hensigten at ERFA-grupperne skal fungere som selvstyrende grupper, der ”lever” så længe der er et behov.

