
Klimatilpasning i 
København 



Hvem har ansvar for klimatilpasning i 
Danmark? 

• Private grundejere – ansvarlige for 
deres egen ejencom 

• Planlægning er kommunernes ansvar 

• Det er forsyningsselskaberne, som 
udfører det meste arbejde 

• Udgifterne til klimatilpasning betales 
via vandafgifterne. 

 



Klimatilpasningsplan 

• Vedtaget i 2011 

• Fremtidens vejr i København 

• Risikovurdering 

• Strategi – hvordan skal vi reagere 

• Forventet implementeringstid – 30-50 år 

• Fokus på de muligheder, som 
klimatilpasning giver 



 Risikovurdering 



• Regnvand er den mest akutte 
trussel mod byen. 

 

• Men i løbet af de næste 30 år vil 
risikoen for  oversvømmelse som 
følge af stormflod stige – og 
omkostningerne ligeså 

 

Lang beslutningsproces 

 

Konsekvenser for udviklingen 
af byen 

 

Risikovurdering – regnvand ctr. risiko 
for stormflod 



Skybrud over København 

 

25-11-2015 



 
 
 
Skybrud over København 
 



 

25-11-2015 

Skybrud over København 



 

25-11-2015 

Skybrud over København 



Juli 2011 – byen er sårbar 

• 150 mm regn på to timer 

 

• Forsikringsskader – over 7 milliarder 
dkk 

 

• Skader til kritisk infrastruktur 

 

 



Skybrud som game changer 

• Stor politisk opmærksomhed 

– både lokalt og nationalt 

• Mere fart på planlægningen 

– og blæse være med 

usikkerheder 

• Ændring i lovgivning – giver 

bedre mulighed for 

alternative løsninger. 

 

 
 



Skybrudsplan 2012 

• Nyt serviceniveau 

• Beskyttelse mod 100 års hændelse 

• Cost benefit analyser 

• Løsningsprincipper 

 



10. September 2012 

KØBENHAVNS KOMMUNES 

SKYBRUDSPLAN 

Servicemål om  
- 100 års regn 



Hvordan løber vandet i byen 



En ny infrastruktur 



7 vandoplande 



Løsningstypologier 

• Skybrudsveje – 
transporterer vand 

 

• Forsinkelsesveje – 
forsinker  (og 
transporterer) vand 

 

• Forsinkelsespladser – 
forsinkelse/opbevaring 

 



Eksempler 

• Vesterbro – en bydel med store 
oversvømmelsesproblemer 

 

• Lavtliggende punkt i byen – 
modtager vand fra andre bydele 

 

• Ikke noget naturligt afløb 



Løsninger for Vesterbro 
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Enghaveparken 
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Enghaveparken 
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Løsningseksempler 

• Sønder Boulevard som 
forsinkelsesboulevard 

 

• Transporterer og forsinker vandets 
vej mod lavere liggende dele af 
Vesterbro 



Løsningseksempler 

• Skt Jørgens sø 

 

• Sænkning af vandstand i søen 

 

• Nye grønne arealer langs søens 
bredder 

 

• Plads til op mod 40.000 m3 
vand i forbindelse med skybrud 

 

• A rørledning leder vandet væk 



Implementering af skybrudsplanen 

• 300 projekter 

• Projektbeskrivelser 

• Politisk proces 

• Anlægstid – i alt forvantet 20 år 

• Årlige projektpakker 
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Finansiering af skybrudsløsninger 

• Traditionelle løsninger (rør mv) finansieres og 
anlægges af forsyningsselskabet (HOFOR) Gælder 
også overfladeløsninger, som har klar grænse 

 

• Blandede løsninger – f.eks. Skybrudsveje 
anlægges, ejes og drives af kommunen. Men 
udgifter til regnvand (både anlæg og drift) 
refunderes af forsyningen. 

 

• Byrumsforbedringer betales af kommunen 

 



• Robuste socio økonomiske tal  

 

• Billigere end traditionelle 
løsninger 

 

• Færre oversvømmelser – mindre 
skader 

 

• Lavere forsikringsomkostninger 

 

• Andre værdier 

 

• Total investering – lige omkring 
11 mia dkk. 

En god business case 



God business case 





Fokus på muligheder 

• Forbedringer af byrum 

• Mere grønt og blåt i byen – 
efterspurgt af borgerne 

• Vi er ved at udvikle princip for 
hvordan 

• Grøn klimatilpasning  - giver mere 
plads til biodiversitet og grøn kvalitet 
i byen 

• Synergier – sparer tid og penge 



• HOFOR – tæt partnerskab  

 

• Borgere 

 Skal involveres i projekterne på alle niveauer. 

 

• Andre kommuner 

 Vand respekterer ikke kommunegrænser – fælles 
behov for handling 

 

• Lokaludvalg og områdefornyelser – vigtigt at sikre 
lokal foranking.   

 

Samarbejde og samskabelse 



Tåsinge Plads – vores første vandpark 
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Og det virker!!!! 



Tak for opmærksomheden 


