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YIM + hedonistic sustainability
combination of common ingredients
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“When we try to pick out anything 
by itself we find that it is bound fast 
by a thousand invisible cords that 
cannot be broken, to everything in 
the universe.”

John Muir

john muir
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mannahatta
Wildlife Conservation Society
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The era of the “park” is over. We don’t 
need islands of good behavior in a 
sea of stupidity. 

Bruce Mau
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Figur 12: Sammensat kort med oversvømmelsestrusler. Strømning af regn på overfladerne, regnvand i 

lavninger, opstuvning fra kloak og direkte oversvømmelse fra et 50 års højvande i år 2100 ved 

scenarie A2. 

Det ses som forventeligt at det er de lavtliggende områder samt de naturlige 

strømningsveje og sænkninger i terrænet der er mest truet af oversvømmelser. 

C:\Documents and Settings\BOC\Desktop\KKK2015-Tilpas-rapport-V11.DOC .
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AFSTAND TIL GRØNNE OG BLÅ  AREALER GRØNNE FORBINDELSER OG BEVÆGELSERM2 GRØNT PR. INDBYGGER BIODIVERSITETSRINGEN

SPREDNINGSBARRIERER FOR BIODIVERSITET 

For at øge nærheden til grønne arealer anbefales det:
• At alle Københavnere skal kunne gå til et grønt område på 10 min.
• At der etableres nye lokale grønne områder i de bydele og kvarterer, 

hvor der er behov for fælles grønne og blå mødesteder.
• At der skabes bedre adgang til de grønne arealer, f.eks. på tværs af 

havnen, så Amager Fælled bliver mere tilgængelig for borgerne i den 
tætte by. 

For at sikre grønne arealer anbefales det: 
• At fokus skærpes på at skabe nye grønne arealer i nuværende og 

kommende byudviklingsområder som Nordhavnen, Refshaleøen, Otto 
Busses kvarter, Sydhavnen og Valby

• At der etableres lokale grønne områder, grønne tage, grønne gårde og 
alternative grønne løsninger i de tættest befolkede byområder.

• Nye genveje i byen placeres så vidt muligt langs rolige strækninger, 
gerne gennem eller på kanten af større grønne områder, -det er med til 
at forebygge stress og skabe mulighed for rekreation.

• Flere grønne forbindelser med naturdominerede scenerier i byen. 
De virker ikke kun som spredningskorriderer for biodiversitet, men 
forebygger stress og opfordrer mennesker til motion og fysisk aktivitet, 
der øger sundheden.

Konkrete anbefalinger
• Forbedring af spredningskorridorer langs byens afgrænsning 

ved Utterslev Mose, Harrestrup å, Vigerslevparken m.m. samt 
Grøndalsparken kan med fordel indarbejdes/indgå i byens 
klimatilpasningsarbejde, herunder grønne cykelruter og grønne 
forbindelser.

• Der er behov for en skærpet indsats for at forbinde brokvarterne, Indre 
By med byens naturområder

Konkret anbefaling
• Biodiversitets ringen inddrages aktivt i byens drift, planlægning og i 

konkrete projekter.
• Biodiversitets ringen inddrages aktivt til at skærpe fokusset omkring 

særlig udvalgte grønne forbindelser og drøftelsen og indhold, variation 
af naturkvalitet.

MIKROKLIMA

For at forbedre byens mikroklima anbefales det: 
• At der plantes fl ere træer og anlægges fl ere grønne fl ader som grønne 

facader, grønne tage, bede og svalespots m.m.
• At der skabes fl ere sammenhængende grønne arealer i form af grønt 

netværk, grønne forbindelser o. lign
• At der sættes fokus på naturkvalitet og gode vækstbetingelser 

som afgørende for at beplantningen har en mærkbar virkning på 
overfl adetemperaturerne og kan opfange partikler fra luftforurening

BYCENTER OG STRØGGADER

Konkrete anbefalinger
• Grønne og blå forbindelser kobles til byens klimatilpasningsprojekter, 

byens mobilitetsprogram, sikre skoleveje m.m. og kan medvirke til 
at gøre vejen til stationen, skolen, institutionen og parken særligt 
attraktivt for gående og cyklende. 

• De røde markeringer på kortet viser, hvor der er størst sammenfald 
mellem planlægning af bymidter og klimatilpasning, og hvor det 
kan bidrage til at forbedre sammenhæng/adgang til grønne og blå 
rekreative arealer. 

UDSATTE BOLIGOMRÅDER 

Konkret anbefaling
• Det anbefales, at regnvandshåndtering, varmere vejr indarbejdes 

som en del af arbejdsprogrammet i områdefornyelsens og 
helhedsplanerne m.m. Det er særligt væsentligt i de højt prioriterende 
klimatilpasningsområder samt i de områder af byen som er særligt 
berørt af byfortætning og befolkningstilvækst

• Fokus på klimatilpasningsinitiativer som giver noget tilbage til byen og 
hvor samarbejdet med det lokale er centralt

• En række grønne initiativer som grønne facader og tage, træer og 
regnvandshaver m.m.

Højt prioriteret vandoplande

Udsatte boligområder
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ANBEFALINGER
GRØNT I BYEN 
Det er vigtigt at bevare det grønne i byen, da det giver en høj æstetisk 
værdi og oplevelseskvalitet i byen og inviterer til udeophold, 
rekreation og bevægelse. Derudover har det grønne en række 
dokumenterede eff ekter som nedsættelse af varmeøeff ekten, 
forbedre luftkvaliteten, ophobe CO

2
, skabe læ for vind og vejr, 

optage regnvand og øge den biologiske mangfoldighed. 

Der er sammenhæng mellem adgang til natur og menneskers 
fysiske aktivitetsniveau og vores generelle sundhedstilstand. 
Ved at integrere mere grønt i byen med rekreative 
udfoldelsesmuligheder, kan vi ikke alene øge borgernes livskvalitet, 
men også spare samfundet for millioner af kroner på behandling af 
livsstilssygdomme så som hjertekarsygdomme, diabetes og stress.

Gennem klimatilpasningen er der en unik mulighed for at gøre byen 
grønnere og understøtte en grøn og blå struktur i hele København og 
nedenfor ses en række principper for, hvordan Vandoplandet Indre 
By kan gøres grønnere gennem klimatilpasningen.

Ved at koble det grønne til vandhåndteringen er der grobund for 
at skabe en ny type af natur, der er mere frodig og oplevelsesrig. 
En natur, der er baseret på en sanselig oplevelse og er knyttet til 
hverdagslivet. En natur, der kan skabe rum i byen til rekreativitet og 
med en karakter, der er med til at give forståelighed om fremtidens 
klimaløsninger.

LOKAL GANGART
Den diversitet der opleves i vandoplandet fordrer forskellige og 
stedsspecifi kke løsninger, der er med til at understrege stedets 
identitet og egenart. Èt løsningsprincip vil altså ikke være at 
anbefale alle steder i byen. Den fysiske oplevelse af det grønne 
vil variere i højde og rumlighed alt efter den ønskede funktion og 
placering i byen samt have forskellig karakter om det er større eller 
mindre områder.

POTENTIALER
På kortet på næste side er der udpeget en række potentialer i byen: 
områder med potentiale for synergieff ekter og potentielle grønne 
forbindelser.

Grønne boulevarder 
Det anbefales at etablere grønne boulevarder til 
forsinkelse og a edning af regnvand. Gadepro let 
etableres med et trug i siden, så vandet løber i urbane 
åer eller grønne bånd. 

Større parker som katalysatorer
Det anbefales at udbygge den eksisterende blå-
grønne strutur efter et princip om at lade de store 
grønne parkers effekt brede sig langs gader, alléer og 
boulevarder til et grønt neværk, der spænder ud over 
hele byen og skaber forbindelser mellem parkerne.

Mindre grønne elementer
Ved at etablere mindre grønne forsinkelseselementer 
kan der tilbageholdes store mængder regnvand, 
således at skybrudsvejene kan etableres i mindre 
dimentioner. De kan etableres med underjordisk 
volumen i kassetter eller som regnbede. Mindre 
grønne elementer kan også være vejtræer, der 
skaber skygge og er med til at sænke varmeøeffekter, 
de skaber grønne forbindelser, der er med til at 
motivere borgerne til at gå mere, og de kan fungere 
som spredningskorridorer for dyr og planter.

Forsinkelse  af regnvand
Indre By har mange pladsdannelser, der anbefales 
at bruge til forsinkelse af regnvand. Ved at omlægge 
belagte pladser til at være skåleformede kan der 
tilbageholdes store mængder vand. De midlertidige 
blå elemter har et stort rekreativt potentiale, det 
skaber liv og er vigtigt for biodiversiteten i byen.

Optimering af vejpro l 
Gennem en analyse og optimering af vejarealer og 
terrrænparkering til gældende standarter, kan der 
opnås en potentiel gevinst i disponibelt ‘gadeareal’, 
som anbefales udnyttet til placering af gadetræer og 
grønne klimatilpasningsløsninger. 

Grønne facader og tage
I den tætte by anbefales det at etablere grønne 
facader og grønne tage. De er med til at forsinke 
regnvandet, de har positiv virkning på varmeøeffekten 
og har en høj æstetisk værdi. De er ligeledes med til 
at skabe grønne forbindelser og spredningkorridorer 
for insekter og fugle. 
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Middelalderbyen
Grønne facader og tage
Mindre grønne elementer

Vesterport St
Grønne facader og tage
Mindre grønne elementer

H.C. Andersens Boulevard
Grøn boulevard

Kongens Have
Katalysator

Marmorkirken
Grønne facader og tage
Mindre grønne elementer

Havnen
Grønne facader og tage
Mindre grønne elementer

Eksisterende grøn struktur
Potentielle grønne forbindelser
Synergipunkt SE NÆSTE SIDE FOR UDDYBNING AF PROJEKTER

VANDOPLAND INDRE BY
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KLIMAKVARTERET
SKT. KJELDS KVARTER

KØBENHAVN
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hvor meget vand?

2 timers regn

32 m

32 m

32 m

32.000 m3
regnvand
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270.000m2 50.000m2 220.000m2

BEFÆSTEDE AREALER I DAG NYE GRØNNE STRUKTURER! 20% REDUKTION!

optimering
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COPENHAGENIZATION

Much greener! 
Copenhagen is a homogenous 
city. By scaling the optimization 
strategies developed in The 
Climate Quarter Copenhagen can 
be a greener, safter and healthier 
city.

optimering
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OVERFLADE I DAG
8.000 m2

OVERFLADE I MORGEN
16.500 m2

Byrumsflade optimeret med 
206%

x2

optimering

OVERFLADE I DAG
8.000 m2

OVERFLADE IMORGEN 
16.500 m2

OPTIMERET MED 206%
OVERFLADE I DAG
8.000 m2

OVERFLADE I MORGEN
16.500 m2

Byrumsflade optimeret med 
206%

x2
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st. kjeld’s plads
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Ida Auken
Kina
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Ida Auken
København
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index award 
2013 winner
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Sustainia100 guide
 2013 nominee
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#ALMEN OG #ENESTÅENDE
ENGHAVEPARKEN
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enghaveparken
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26.000 M3

enghaveparken
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Vesterbros baghuse
Ydmygende elendighed og dyb trøstesløshed er de ord, 
derbedst beskriver datidens boligforhold for arbejderne 
på Vesterbro
[af Maria Busch]

I dag er næsten samtlige
baghuse på Vesterbro 
jævnet med jorden. Men 
helt op til slutningen 
af 1960’erne måtte de 
fattigste borgere i by-
delen tage til takke med 
en ussel lejlighed på 25m2 

eller mindre i anden eller 
tredje baggård.

   Lige fra baghusene 
blev bygget, for snart 
hundredeoghalvtreds år 
siden, var de slum. Der 
var tale om bittesmå 
et- eller toværelses lej- 
ligheder i bygninger, 
hvis manglende kvalitet 
trodser enhver beskri-
velse. Fundamentet var 
dårligt eller manglede 
helt. Murene var meget 
meget tynde, og tagkon- 
struktionen havde ofte 
ingen isolering. De op 
til 6-etagers bygninger 
blev klasket så tæt op ad 
hinanden, at fru Jensen 
faktisk kunne trykke hæn-
der med genboen ud ad 
vinduet.

   I de små usle lejlighed-
er i baghusene boede især 
ufaglærte arbejdere og 
enlige mødre med 3-7 
børn. For at få det hele til 
at løbe rundt udlejede de 
ofte det ene værelse. Det 
betød, at familien selv var 
stuvet sammen i ét rum. I 
de rigtigt dårlige tilfælde 
var der kun 1,6m2 til 
rådighed pr. person, eller 
mindre end en seng fylder. 

Der var ikke megen plads 
til møbler, og børnene 
havde da også sjældent 
deres eget sovested. De 
sov i kommodeskuffer 
og kufferter eller æsker. 
Når man dertil lægger, at 
lejlighederne hverken 
havde bad eller toilet 
- og i nogle tilfælde 
ikke engang køkken - 
begynder omridsene til at 
sørgelig historie at tegne 
sig.

Fra bindingsværk til 
baghus
Baghusenes historie 
tager sin start omkring 
1850. Industrien i Dan-
mark boomer, og der 
bliver hårdt brug for 
arbejdskraft. Folk be-
gynder at vandre fra 
land-områderne til 
de store byer for at få 
arbejde. I årene 1850 
til 1920 stiger indbyg-
gertallet i København fra 
300.000 til 1.500.000. På 
Vesterbro betyder det en 
stigning fra 2000 beboere 

i 1850 til 65.000 i år 
1900. 

   København kan ikke 
huse alle de nye tilflyt-
tere, og snart bygges der 
på livet løs. Byggeriet 
bliver givet næsten frit.
Den usminkede kapita-
lisme fremstår i al sin 
råhed og den giver gro-
bund for et hidtil uset 
spekulationsbyggeri. I 
1875 er antallet af lej-
ligheder på Vesterbro 
4473. Kun ti år senere er 
tallet 9007. 

I en kælder sort som kul 
Alt hvad der tilnærmel-
sesvis ligner en bolig 
bliver taget i brug. De 
billigste lejligheder - 
kældre med eller uden 
vinduer og tagetager 
med fugten drivende 
ned af væggene - bliver 
lejet ud til forarmede 
arbejderfamilier. Den ene 
kakkelovn, der er i hver 
lejlighed er ikke nok til 
at holde kulden og fugten 
fra døren.

Lokum, lugt og liden luft
Når latringruberne i gården 
lækker, trænger udsivning- 
en af menneskeekskre-
menter ned i kældrene. 
Den ubeskrivelige stank 
breder sig hurtigt til hele 
ejendommen. Det gør 
også lugten af fugt fra 
vand i kældrene. At de 
trange gårde kun tillader 
forsvindende lidt luft i 
at trænge ned, gør kun 
stanken værre. Den ulide-
lige stank bliver heller 
ikke bedre af, at mange 
beboere har for vane at 
smide indholdet af deres 
natpotter ned i gården.

   Tønderne man bruger 
til latringruber, bliver 
ikke altid tømt, når 
det er nødvendigt, og 
rengøringen af dem er 
mere end mangelfuld. 
Når de bliver skyllet, er 
det med koldt vand og 
uden brug af sæbe. Det 
er ikke ualmindeligt, at 
20 mennesker deler det 
samme “toilet”-sæde. De 
sanitære forhold er i det 
hele taget ubeskriveligt 
dårlige. En opgørelse fra 

Familierne der boede i baghusene var ofte meget 
børnerige. Foto: Københavns Bymuseum
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”Arkitekten 1929, Stadsarkitektens værker”, side 20 5

1487 1928

enghaveparken
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”Formiddagssolen lynede i et mylder 
af åbentstående vinduesruder som 
i vanddråber, og langt ude ved 
Enghaveplads blev de grå og gule 
facader luftige som fjerne bjerge, 
indtil de opløstes i en flimrende tåge.”

Hærværk af Tom Kristensen, 1930

enghaveparken
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1.400 m3

1.600 m3

4.500 m3

4.000 m3

26.000 m3

enghaveparken

10 ÅRS REGNHVERDAGSREGN 100 ÅRS REGN
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dige og haver
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5 people likes this

susi_susi Ahhh. #læseferie #stilleogroligt #enghaven

10 people likes this

bentogerda Plask! #legeplads #børnogvand #mitkbh

22 people likes this

hockey-boy Game is on! #enghaveparken #komnedogfåtæv

nu-klassisk!
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boldbanen
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rosenhaven
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100 års regn
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Åben konkurrence udskrevet af 
Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg

KAN VI
TEGNE ET

NYT LAND?
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I DET HELE TAGET ER DER IKKE MEGET AT GRINE AF... 
SLET IKKE I DANMARK.

the happiness index
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panik
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arkitektens rolle?
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fejl nr. 1
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forkert!
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arkitekten
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en velmenende arkitekt...
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“Et jurymedlem beskriver det som ’akademiske hippiefloskler 
– masser af feel good, men helt unødigt højt lixtal’.
Det mest originale er i de løsninger som præsenteres. Ikke 
mindst hvad et jurymedlem kalder ’den store regnvandspenis’.

Bedømmelse fra Creative Business Cup

creative business cup
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our intern Lotte
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FUCKING FILM!

pardon my french
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ulven
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ulven og det lille paphoved
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storyboard
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storyboard
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idiotisk kortlægning
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persongalleri
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HOUSE OF WATER
THE RETHINK WATER PROJECT
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how
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Af alt det vand vi har på 
jorden er 97% saltvand og 
kun 3% ferskvand. Saltvand 
indeholder ca. 35 mg salt 
pr. liter (mg/l) og kan ikke 

først. Det vand vi drikker er 
ferskvand. Ferskvand har un-
der 1 mg salt pr. liter (mg/l).

Menneskekroppen består af ca. 
70 % vand. Blod består af ca. 92 
% vand, hjerne og muskler af 
ca. 75 % vand og knogler af ca. 
22 % vand. Et menneske kan 

overleve ca. en måned uden at 
spise men kun en uge uden at 
drikke vand.

Af verdens samlede ferske 

i søer, 11% i sumpe og 2% i 

i verden hentes drikkevandet 
direkte fra søer og vandløb. 
Hvis vandet er forurenet, kan 
det føre sygdomme med sig.

Af verdens samlede ferskvand 
er 68,7% frossent fast på syd- 
og nordpolen, på Grønland 
og verdens gletschere. 30,1% 

grundvand. Kun 0,3% af fer-

og vandløb. Dette kaldes fersk 
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Ice 68,9%

Groundwater 30,8%

Fresh water 2,5% Surface water 0,3% Human body 70%

how
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how

It is estimated that the total water 
consumption in the world by 2030 
will grow to more than 40% of the 
available known water resource.

There are significant differences 
from country to country and in 
some areas will be missing more 
than 50% of future water needs
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3 / 6 liters

how
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130 liters

how
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how

400 liters
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10.000 liters

how
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how

11.000 liters of water = 
1 kilo of meat. Was it worth it?
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Increasing water efficiency in the food and beverage industries
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white paper

Reusing water  
without risking 
product quality

One person uses 100 to 400 
litres of water. But 2000 to 5000 
litres of water are used to produce 
the daily food, for the same person. 
We need to rethink these processes, 
and keep the priorities right.
             BJORN JENSEN
                                                                            Chairman of Danish Water Forum

Ground water mapping and sustainable management
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Higher  
water security  

with groundwater
Water efficiency and reducing water losses in water distribution systems

T
H

E R
ET

H
IN

K
 W

A
T

ER
 P

R
O

JECT
  |     W

A
T

ER
 SU

P
P

LY
  |  SEP

T
EM

B
ER

  20
12

white paper

Urban  
water losses are 

a hidden resource  

white paper

Dividing water supply into zones, and adapting a 
management system, is key in figuring out where  
financial gains are higher than repair costs.  
Our advice to colleagues around the world,  
is that reducing non-revenue water is a  
matter of working smart rather 
than working hard.
 
                                                                         HENRIK WERCHMEISTER
                           Development Director 
                                   Odense Water - VSC Denmark

Integrated  urban water solutions
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white paper

Integrated  
cost-efficient 

water management

Sustainability is no longer a choice for most 
societies: it’s a must. Especially in our cities.  
We must all strive  to balance the  
quality of people’s  lives with sound 
economic and environmental 
development.
                                                                               FRANK JENSEN
                                           Lord Mayor of Copenhagen

howWhite Papers

Efficient solutions for treatment of wastewater
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In control 
of wastewater  

to protect people  
and ecosystems
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Denmark is shaped by ice

how

howConcept
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Always connected to the water

howConcept
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howConcept
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howConcept
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ROOF PLAN

100m50250

how
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programmed performative topography
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10 rooms with water technology
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howLobby
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howWater Supply
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howUrban Water
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howWater Technology
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howWater Resources
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howIndustial Water
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howWaste Water
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how - a learning landscape
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John Muir

“I only went out for a walk, and finally concluded 
to stay out till sundown, for going out, I found, was 
really going in.”

John Muir
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