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Den permeable by
Belægning i den tætte by
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#Hvor kan man anlægge
permeable befæstelser?

#Gør det nogen forskel?
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31. August 2014 København 29. Juli 2016 Odense

15. Juni 2016 Horsens 9. Juni 2017 Vejle

8. August 2017 København 17. September 2017 København

Picture source: Danish media
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Permeable befæstelser (Pb)
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Pb uden membran Pb med membran

Figur: Ferguson (2005)

Permeabel overflade

Permeabel
bærelag



#1 at kortlægge omfanget af kommunale belægninger
(gader, cykelstier, fortove, parkeringsarealer og øvrige
byrum) hvor omlægning til permeable befæstelser med 
eller uden membrane i en tæt urban kontekst under 
hensyn til almindelige begrænsende faktorer;

#2 at analysere betydningen af de begrænsende faktorer
og på den made undersøge mulige veje frem for en bred 
implementering.
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Formål



Metode
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Pb uden membran Pb med membran

uden membran med membran



Resultat

• Arealer der er egnet til konvertering
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38 %
(22.8 ha)

87 %
(52.8 ha)

Pb uden membran Pb med membran

egnet ikke
egnet



Resultater
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Analyse af begrænsende
faktorer i byen:



Resultater
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Analyse af begrænsende
faktorer i byen:
(A) Afstand til bygninger
(B) Trafikintensitet
(C) Infiltrationsmuligheder



Resultater
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Analyse af begrænsende
faktorer i byen:
(A) Afstand til bygninger
(B) Trafikintensitet
(C) Infiltrationsmuligheder
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Resultat:
10-års regn (service niveau): 
Nedbør fra ¾ af oplandet
kan håndteres

100-års regn (skybrud)
Nedbør fra 1/3 af oplandet
kan håndteres
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Helenevej (2014) Mariendalsvej (2016-)

Madvigs Allé (2017) Ærøvej (2017)
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Mariendalsvej, forbedret plantevækst
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Vedligehold
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Mariendalsvej, efter feje/spuling, efterår 2018
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Tak for opmærksomheden
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