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Projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads 

opgaven

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads er en del af ”Klimakvarter” der  i mange år har været et overset 
kvarter i København. Områdefornyelsen i Skt. Kjelds Kvarter blev startet for at give kvarteret et fysisk, 
socialt og kultureltløft. Da kvarteret i 2012 blev udpeget som udstillingssted for klimatilpasning i 
København, blev en ny identitet født: Klimakvarter.

I Klimakvarteret vises, hvordan et helt bykvarter klædes på til fremtidens kraftige regnskyl og samti-
dig skaber en bedre ramme for et godt hverdagsliv. Hvordan en grå bydel kan transformeres 
til Københavns grønneste brokvarter. 
I løbet af de sidste år har identiteten som Klimakvarter rodfæstet sig hos mange beboere. 

Det er målet med omdannelsen af Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads at give denne nye fælles iden-
titet et fysisk udtryk.
Projektet på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads vil være vartegnet for Klimakvarteret og vise resten 
af verden, hvordan vi arbejder med klimatilpasning i København.

projektets fysiske afgrænsning

Københavns første klimakvarter ligger i Skt. Kjelds Kvarter på Østrebro nord for Fælledparken. 
Skt. Kjelds Kvarter afgrænses af Jagtvej mod syd. Lersø Parkallé mod vest, jernbanen mod nord 
og Østerbrogade mod øst.
Entrepriseområdet  er begrænset til Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, med tilslutning til 
tilstødende veje.

1

2

Klimakvarteret ligger på ydre Østerbro nord for Fælledparken.
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vision for opgaven

Baggrund
Klimakvarter har i mange år været et overset kvarter i København. Områdefornyelsen i Skt. Kjelds 
Kvarter blev startet for at give kvarteret et fysisk, socialt og kulturelt løft. Da kvarteret i 2012 blev 
udpeget som udstillingssted for klimatilpasning i København, blev en ny identitet født: Klimakvarter.

I Klimakvarteret vises, hvordan et helt bykvarter klædes på til fremtidens kraftige regnskyl og 
samtidig skaber en bedre ramme for et godt hverdagsliv. Hvordan en grå bydel kan transformeres til 
Københavns grønneste brokvarter.

I løbet af de sidste år har identiteten som Klimakvarter rodfæstet sig hos mange beboere. Et vigtigt 
aspekt i omdannelsen af Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads er at give denne nye fælles identitet et 
fysisk udtryk.

Projektet på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads vil være vartegnet for Klimakvarteret og vise resten 
af verden, hvordan vi arbejder med klimatilpasning i København.

Visionen for Klimakvarter 
Grønnere gader, blomstrende forhaver, et varieret dyre- og planteliv og landskabelige gader og 
pladser, hvor regnvand skaber liv og bevægelse i byen. Sådan lyder visionen for Københavns første 
Klimakvarter på Østerbro.

Byen skal tilføjes et nyt lag. I et tæt bebygget brokvarter, hvor busser, biler, cykler og fodgængere 
allerede konkurrerer om pladsen i gaderummet, skabes en ny rekreativ og teknisk infrastruktur, der 
sørger for, at regnvand ved skybrud ikke oversvømmer vores kloakker.
I stedet håndteres regnvand i nye blå og grønne byrum og gader. Ved hverdagsregn nedsives regnvan-
det lokalt og aflaster dermed kloaksystemet. Ved skybrud strømmer vandet på overfladen i et samlet 
system af pladser og gader, der transporterer regnvandet sikkert gennem kvarteret og ud i Køben-
havns havn, hvor det ikke gør nogen skade. Her skifter farvetonen og stemningen hele året, og især 
om sommeren er der et mylder af liv og summen fra bier og småfugle.

Skt. Kjelds Plads er stedet hvor man kan mødes med sin kammerat fra Nørrebro, inden der tages en 
kop kaffe med sine  børn på Tåsinge Plads. Det er pladsen, hvor ØsterGRO tager imod besøgende, in-
den et arrangement på tagfarmen. Det er pladsen hvor kvarterets beboere står af og på, dvs. ”checker 
ind” i kvarteret. Og det er pladsen hvor lokale børn og unge kan nyde en is fra kiosken og hoppe rundt 
i improviseret leg på de kreativt udformede siddemøbler.

Hvor er Bryggervangen om 5 år...
Bryggervangen skal i fremtiden være en naturlig, rekreativ forbindelse mellem Nørrebro og Hellerup. 
Frem for at køre af Jagtvej og Østerbrogade vil mange af de ”bløde ” trafikanter nu vælge at tage “den 
grønne kilde” gennem Klimakvarteret.
Her er både flere sanseoplevelser end på Jagtvej, og det er samtidig en mere effektiv og tryg vej for 
cyklister. Hvor Vesterbro har Søndre Boulevard og Nørrebro har Den Grønne Cykelrute til at udspænde 
og strukturere sine grønne lommer, ligger Bryggervangen som den “Nordre Boulevard” på Østerbro, 
der udspænder en mangfoldighed af grønne nicher og hjørner i én samlet bymæssig struktur.
En perlerække af små og mellemstore pladser og grønne hjørner placeret på østsiden af gaden spiller 
sammen med de stramme klassicistiske og funktionalistiske facader i boligbebyggelserne. Tilsam-
men skaber det en grøn korridor, der får den fragmenterede og rodede vestside til at virke mindre 
iøjenfaldende. 

Skt. Kjelds Plads er ikke forvandlet til et nyt Skt. Hans Torv. Omdannelsen af pladsen har gjort det 
attraktivt at etablere café eller butik i de små butikslokaler nord og syd for pladsen, men pladsen er 
ikke et åbent torv, der føles tomt uden caféborde og kaffedrikkende gæster. I stedet er pladsen et 
”spectacle” i sig selv, hvor vand og vild natur efterlader besøgende fuld af sanseindtryk. Pladsen er 
tæt og intim og fyldt til bristepunktet af frodige plantebede, og kuperede grønne arealer. 
Pladsen skifter farvetone og stemning hele året, og især om sommeren er der et mylder af liv og sum-
men fra bier og småfugle.
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Skt. Kjelds Plads er stedet hvor man kan mødes med sin kammerat fra Nørrebro, inden der tages 
en kop kaffe på Tåsinge Plads mens ungerne løber rundt. Det er pladsen, hvor ØsterGRO tager imod 
besøgende, inden et arrangement på ”Tagfarmen”.
Det er pladsen hvor kvarterets beboere står af og på, dvs. ”checker ind” i kvarteret. Og det er pladsen 
hvor lokale børn og unge kan nyde en is fra kiosken og kravle rundt på de kreativt udformede sidde-
møbler.

…og om 10-20 år
Den Grønne Kilde (det nye samlede gadeforløb på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads) bliver så stærk 
en identitetsskaber og så attraktivt et byrum, at investorerne flokkes om at udbygge SuperBest-grun-
den, den tomme nabogrund på Sejerøgade og i sidste ende også det trekantede industriområde nord 
for Skt. Kjelds Plads. Det fragmenterede byrum er estattet af to stramme funktionalistiske facader 
overfor hinanden. Bryggervangens gaderum er ligeledes skarpt tegnet hele vejen fra Samsøegade (der 
også er omdannet til grøn gade) og til Kildevældsparken med en smuk allé.

4 projektets målsætninger

I projektet arbejdes der med målsætninger på flere niveauer.
Dels er der de overordnede målsætninger, og dels er der målsætninger for de to store områder af 
projektet: Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads. Der er endvidere delmål for klimatilpasningen for hele 
området.

Da projektet er et pilotprojekt, er der endvidere målsætninger om, at projektet skal bidrage til læring 
og erfaring, der kan bruges i fremtidige projekter.

Skt. Kjelds Plads er kvarterets fysiske centrum. Her mødes kvarterets tværgående veje i et byrum, der 
mest af alt fungerer som trafikmaskine. Vi ønsker at ændre dette, til et tilgængeligt og levende grønt 
byrum, der kan være et mødested for kvarterets beboere og et vartegn for hele bydelen. Skt. Kjelds 
Plads skal have sin helt egen karakter.

Bryggervangen er den eneste vej, der krydser Skt. Kjelds Plads. Den er ”rygraden” i kvarteret. Som 
bindeled mellem Fælledparken og Kildevældsparken skal dens arkitektur styrkes, således at områ-
dets hierarki  kan aflæses på stedet.

Projektet skal skabe et grønt attraktivt strøg mellem Fælledparken og Kildevældsparken.
Der skal skabes gode rammer for improviseret bevægelse og aktiviteter ved nye (små) pladser i 
tilknytning til indgange til boligerne og forbedring af de eksisterende pladsdannelser. Det skal være 
attraktivt for kvarterets brugere at gå og cykle til metrostation og til Kildevældsskole.

Skt. Kjelds Plads skal udformes så der skabes størst muligt sammenhængende og tilgængeligt grønt 
areal på pladsen med gode muligheder for korte ophold med særligt fokus på nye naturoplevelser.

Der er i projektet stor fokus på ikke at påføre driften yderlige omkostninger end et projekt uden 
klimatilpasning ville have påført. Samtidig omdannes mange m2 asfaltareal til rekreative grønne 
områder, hvilket naturligt vil ændre driften.
De løsninger der vælges, skal være driftsvenlige.

Overordnet har projektet følgende målsætninger:

•	 At skabe et varieret, grønt klimatilpasset byrum, hvor bevægelse og ophold er indarbejdet 
således, at den høje arkitektoniske kvalitet kan inspirere andre, og vise hvordan vi i København 
arbejder med regnvand som en ressource i de tætte brokvarterer.

•	  At Bryggervangen gennem sin arkitektoniske bearbejdning kommer til at stå som så stærkt et 
vartegn for Klimakvarteret, at det bliver attraktivt for private at investere i området, således at 
Københavns Kommune ikke har behov for en ny indsats i kvarteret de næste 100 år.

•	  At projektet skaber stor interesse for Klimatilpasning og fører til yderligere kommunale klimatil-
pasningsindsatser på Østerbro (især Østerbrogade og Tåsingegade), så det samlede vandoplands 
infrastruktur er fremtidssikret.
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•	 Projektet skal have indarbejdet driftsvenlige løsninger og sikret at drift og pleje af området har 
de nødvendige ressourcer til at Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads kan blive en markant og vel-
plejet grøn strækning.

•	 At omlægge glatførebekæmpelsen til kaliumformiat frem for salt, og at udnytte First Flush for at 
opnå mest muligt rent regnvand uden salt, som kan udnyttes lokalt til nedsivning, rekreation og 
forbrug.

Målsætninger for Bryggervangen:

•	  At understrege hierarkiet i kvarterets bystruktur mellem Fælledparken og Kildevældsparken, og 
dermed markere Bryggervangen som Klimakvarterets rygrad. Den er den identitetsskabende og 
centrale akse/forbindelse gennem kvarteret, der formår at spille sammen med øvrige projekter i 
Klimakvarteret fx Tåsinge Plads, Tåsingegade og Landskronagade.

•	 At Bryggervangen ved sin arkitektoniske bearbejdning kan overbevise om de byrumsmæssige 
værdier i at bevægelse og aktivteter placeres i gadeforløbet.

•	 At skabe et byrum der tilpasser sig og forbinder til den eksisterende by:
• Projektarealet støder op til 18 andre gader, en række private grønne udearealer og flere 

større industri- og erhvervsgrunde med hver deres særlige karakter. Byrummet skal være 
stærkt nok til at blive det dominerende element i forløbet, men fleksibelt nok til at kunne 
møde disse mange gader, byrum og bygninger på en harmonisk måde.

•	 At forbedre de trafikale forhold på strækningen, så bløde trafikanter har førsteprioritet – busser 
og biler skal føle, at de bevæger sig igennem noget andet end et trafikrum, lige meget hvor på 
strækningen de krydser den – inkl. Skt. Kjelds Plads. 

•	 At beplantningen på strækningen fremstår vildtvoksende, farverig, frodig og kraftfuld og sam-
tidig spiller sammen med den mere tæmmede og ”friserede” natur i de tilstødende parker og de 
tilstødende private grønne arealer.

Målsætninger for Skt. Kjelds Plads:
•	 At Skt. Kjelds Plads folder sig ud som et markant og inspirerende grønt byrum – et grønt hjerte i 

Klimakvarteret. Det er indgangen til kvarterets byliv og aktiviteter, med gode rammer for ophold, 
improviseret aktivitet og bevægelse. Det er nyt centralt mødested for kvarterets beboere. 

•	 At Skt. Kjelds Plads finder sin indentitet mellem de nærliggende grønne og rekreative rum Fæl-
ledparken, Kildevældsparken og Tåsinge Plads.

•	  At Skt. Kjelds Plads udover at være kvarterets fysiske centrum, hvor de syv gennemgående gader 
mødes, også bliver det identitetsmæssige centrum, der spejler de tilstødende gaders store varia-
tion og binder dem sammen under én.

Klimatilpasning i projektet
Ved forskellige regnhændelser skal håndteringen af regnvand ske på forskellige måder.

Overordnet set ønskes det at udnytte topografien til at tilbageholde regnvandet i området og lede 
mest muligt rent regnvand på overfladen fra Bryggervangen i syd (delområde 4) til Skt. Kjelds Plads
(delområde 1), hvor det nedsives i grønne anlæg.

Fra Skt. Kjelds plads kan der være overløb til den nordlige del af Bryggervangen (delområde 2), hvor 
sammenhængende grønne løsninger håndterer det rene vand med overløb til Landskronagade. Det 
rene regnvand ledes herfra mod Østerbrogade og derfra til havet.

HOFOR fjernvarme planlægger at omlægge en udtjent dampledning til vand. Omlægningen omfat-
ter både Bryggervangen, Skt. Kjelds plads og Landskronagade, og strækker sig fra år 2015 til 2016. I 
forbindelse hermed indrettes Landskronagade med hhv. separat regnvandsledning og vejprofil til at 
modtage skybrudsvand.
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Maks. 80 l/s til 
regnvandsledning



Forslag til overordnet princip under hverdagsregn Forslag til overordnet princip under skybrud

Se i øvrigt kapitel 15 ”Dimensioneringsforudsætninger for klimatilpasning”.
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Målsætning for klimatilpasning i projektet:
•	 At strækningen klimatilpasses ved at minimum 30% af regnvand fra veje, fortove, cykelstier og gade-

vendte tagarealer i vandoplandet håndteres alternativt i overfladeløsninger ved en 10-års regn.

•	 At befæstede arealer indgår i regnvandshåndteringen 
(hverdagsregn), ved at transportere rent vand til ned-
sivningsarealer og beskidt vand – via First Flush – til 
spildevandsanlæg.

•	 At grønne arealer indgår i regnvandshåndteringen 
(hverdagsregn) ved at nedsive rent vand, således at 
vandet indgår i rekreative sammenhæng i byrummet.

•	 At regnvand på både befæstede og grønne arealer ved 
skybrud afstrømmer på overfladen til skybrudslednin-
gen på Landskronagade uden at nå skadesvoldende 
niveauer.

•	 At strækningen klimatilpasses, så regnvand ved et 
skybrud ikke overstiger mere end 10 cm overfladevand på terræn oftere end hvert 100 år, således at 
Københavns Kommunens serviceniveau i Skybrudsplanen overholdes.

Hverdagsregn
Ved en <T 10 års-hændelse (i daglig tale hverdagsregn), skal det rene vand håndteres så lokalt som muligt. 
Vandet kan enten nedsive/fordampe, udnyttes til forbrug eller udledes til lokal recipient.
Regnvand, der kræver rensning, håndteres lokalt ved forsinkelse inden udledning til kloak f.eks. med 
stuvning på terræn.
I nærværende Projektbeskrivelses Kapitel 8 Projektets Miljøkrav, er det beskrevet hvornår vand kræver 
rensning.

Skybrudsregn
Ved >T10 og op til T100 (i daglig tale skybrudsregn) skal den mængde regnvand der strømmer på overfla-
den håndteres ved transport eller opmagasinering og afledes til nærmeste recipient.
Bryggervangen skal indrettes således at regnvandet styres kontrolleret ned til krydset ved Bryggervan-
gen, Landskronagade og Aksøgade. Her skal krydset indrettes således at mest muligt ledes videre ned af 
Landskronagade med udløb til havnen. Det er kun når vandet i krydset når en kritisk kote at der er overløb 
til Bryggervangens nordlige del hvor det ledes videre til Kildevældssøen.
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5 eksisterende forhold

Beskrivelse af området
Bryggervangen forbinder Fælledparken og Kildevældsparken, der er markante grønne elementer i 
området. Østsiden af gaden har en stram facadestruktur med flere flotte og bevaringsværdige karré-
bebyggelser (fx Kristineberg Altanhus), mens vestsiden er meget fragmenteret med nyere industri og 
erhvervsfunktioner.

Gadernes stjernemønster omkring Skt. Kjelds Plads strukturerer hele kvarteret sammen med 
øst-vestvendte gader og de indbyrdes rumforløb.

Internt i kvarteret er Kildevældskirken et sigtepunkt og vartegn. Her ligger to Stiftelser der sammen 
med rækken af allétræer giver en skarp struktur, som Kildevældskirken kan trække sig tilbage fra og 
dermed fremstå mere monumental.

Omkring Skt. Kjelds Plads skabes den modsatte effekt. På østsiden er der en flot ramme om byrum-
met, mens det på vestsiden helt opløses ved den tomme byggegrund på Sejerøgade, der har ligget 
tom i årtier. De forskellige bebyggelsesstrukturer mødes i et udefineret rumligt sammenstød.

Bryggervangen er rygraden i strukturen.

Den kendetegnes ved et forløb, hvor at der skabes en række åbne gadehjørner, hvor den krydser 
det regelrette nord-syd/øst-vest grid. Ved Victor Bendix gade, er arealet udlagt til et grønt hjørne. 
Endvidere har Klimakvarter  2013 støttet etableringen af Fortovshaven på Bryggervangen 12 og i 2014 
støttet etableringen af et grønt indgangsparti ved Bryggervangen 56.

Området foran Bryggervangen 58 udnyttes ikke, hvorved det fremstår tomt og fragmenteret fra 
omgivelserne.

Bebyggelsen i kvarteret er primært opført i perioden 1900-1940. Hovedparten af ejendommene bærer 
præg af enten nyklassicismens strenghed og symmetri i store ensartede facader, eller en national 
funktionalisme med altaner og horisontale markeringer i facaden. Husene er primært udført i røde 
eller gule sten.

Topologi
Der er et lokalt højdepunkt omtrent hvor Bryggervangen møder Australiensvej (ca. kote 13,5) og derfra 
et relativt fladt fald mod Kildevældsgade nederst (ca. kote 10).
Landskronagade mellem Bryggervangen og Vennemindevej stiger en smule.
Se i kapitel 17 for uddybende kotering.
Der er endvidere vedlagt landmålerplan for præcis angivelse af eksisterende koter. 

Byrumstopologi
Nye byrum i kvarteret vil jf. Københavns Kommunes Designpolitik kategoriseres som ”Plads” og ”For-
bindelser”, hvilket betyder ”Københavneridentitet” med mulighed for at tilføre nye byrumselementer 
på pladsdannelser.

Sol/skyggeforhold
Der er eftermiddagssol på østsiden af Bryggervangen hvor størstedelen af beboelsesejendommene er.
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Trafik og parkering 
Der er 178 lovlige parkeringspladser indenfor entreprisegrænsen og dette antal skal bevares.
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Belægninger

•	 Vejarealet er bredt og ikke påfaldende nedslidt. Især ved sidegaderne (Ourøgade, Victor Bendix 
gade, Landskronagade og Askøgade) er der store asfaltområder og meget langt mellem fortove-
ne, hvilket skaber utryghed for bløde trafikanter.

•	 Fortovene er de fleste steder standard Københavnerfortov. Der er dog også flere steder med 
betonfliser uden chaussesten mellem. Ved Bryggervangen 34-40 er der foretaget reparationer i 
forbindelse med kommunens overtagelse af vejen.

•	 Der er cykelsti på østsiden og en del af vestsiden (syd for indkørsel til Dagrofa) af Bryggervangens 
sydlige del.

•	 Rundkørslen på Skt. Kjelds Plads har en stor belagt overflade, hvorpå der primært på den sydlige 
del af pladsen, jævnligt er ophobet regnvand.

Inventar
Der er sparsomt med inventar i området:

•	 På Skt. Kjelds Plads er der:
• Bænke i det lille grønne areal
• Bænke på ydersiden af grønne areal på Skt. Kjelds Gade. 
• Et busskur uden for kiosken. 
• En reklamesøjle på hjørnet ved SuperBest.

Belysning
Bryggervangen har Københavnerarmaturer (SDS 351-150-108 F, horn) med 150 watt højtryksnatrium-
lyskilde.
De vil blive udskiftet, som led Københavns Kommunes Fornyelsesprojekt, inden udgangen af 2015 til 
nye armaturer af typen Thor fra Thorn med LED.

Bylivsregskab
Der er foretaget bylivstællinger i 2012 og 2013 som kan findes på Kommunens hjemmside:
Bylivsregnskab 2012: 
http://www.kk.dk/da/Om-kommunen/Indsatsomraader-og-politikker/Publikationer.aspx?mode=detalje&id=1083

Bylivsregnskab 2013:  
http://www.kk.dk/da/Om-kommunen/Indsatsomraader-og-politikker/Publikationer.aspx?mode=detalje&id=1210

Beplantning

•	 Etape 1 – Skt. Kjelds Plads

På Skt. Kjelds Plads er en lille grøn lomme med græs, buske og træer ved Tåsingegade/ Skt.
Kjelds Gade. Herudover er der flere grønne hjørner med græs og enkelte gadetræer ved sidevejene 
til rundkørslen. Midt i rundkørslen findes et stort cirkulært græsareal med 15 store spidsløn. Træ-
erne i den lille lomme og i midten er vurderet sunde, dog er de nordligst placerede træer i midten 
en smule mindre livskraftige end de sydlige træer. I græsareal midt på pladsen er der for nylig 
etableret en overdrevs-biotop og en skovbunds-biotop for at fremme biodiversiteten på pladsen.

•	 Etape 2 – Bryggervangen fra Skt. Kjelds Plads til Landskronagade (benævnes ”Bryggervangen 
Nord”)

Ved Victor Bendix Gade er et lille grønt område, som fremstår frodigt og fungerer godt. Det er 
villahaveagtigt, fint aflukket og et lille sol-sted for beboerne. Foran Bryggervangen 56 er etable-
ret et nyt grønt område. Regnvand fra tilstødende tagarealer ledes til området, hvor det nedsiver. 
Der er overløbsbrønd til kloak. Beplantningen er stauder placeret på nogle forhøjninger og fire 
nyplantede træer. Foran Bryggervangen 55 er en tæt buskbeplantning og ca. 10 træer. Beplant-
ningen er privat. I Askøgade ud mod Bryggervangen er en privat, hegnet græsplæne. Længere 
nede af Askøgade ligger Østergården, der er Fremtidens Gårdhave nr. 2 – her er lavet midlertidige 
plantekasser, der skal stå i deres grønne arealer, indtil gårdfornyelsen begynder.
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•	 Etape 3 Bryggervangen fra Landskronagade til 
og med Kildevælds Plads (benævnes ”Kildevælds 
Plads”).

Beplantningen på denne strækning består af en 
allé af stynet lind og to indsnævringer på vejen 
med bøgepur samt en gruppe af 6 store ahorn 
træer i græs på plads foran kirken. De stynede 
træer er ikke bevaringsværdige.

•	 Etape 4 Bryggervangen fra Skt. Kjelds Plads til 
Australiensvej (benævnes ”Bryggervangen Syd”)

Der er enkelte gadetræer og en rundkørsel ved 
Australiensvej, hvor midten er groet til med 
ukrudt.
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Arkæologi

Københavns Museum vurderer, at der er kendte arkæologiske forekomster i området. At dømme ud 
fra gamle kort har området ikke været bebygget før den nuværende vej og plads blev anlagt.

Dette øger sandsynligheden for, at der er uberørte arkæologiske levn bevaret. De arkæologiske levn 
forventes at ligge i den øverste halve til hele meter, idet der næppe er fyldt særlig meget jord på som 
det kendes i Indre by, hvor der gennem årene er opbygget metertykke kulturlag.

Museet har en forventning om, at der kan komme arkæologi, men det kan afhænge af anlægsarbej-
dets omfang.

Københavns Museum skal derfor inddrages tidligt i projektet.

Eksisterende forhold under jorden 

Det skal bemærkes, at der vedlægges landmåler plan digitalt og i papirudgave.

Endvidere vedlægges i papirudgave ledningsplaner med eksisterende og fremtidige forhold omkring 
den projekterede fjernvarmeledning, der skal tages højde for i projektet.

Forureningsundersøgelser og geotekniske undersøgelser igangsættes inden projektforslagsfasen.

Vandopland

Strømningsveje for vand på terræn, samt planlagt vandopland til entrepriseområdet er vist på ne-
denstående kort med strømningsveje. Det ses, at vandet strømmer på terræn nordpå i retning mod 
Kildevældssøen fra entrepriseområdet. Øst for entrepriseområdet strømmer vandet i retning mod 
Østerbrogade.

Der er et mindre område mellem Nygårdsvej og Landskronagade, som har terrænafstrømning til en-
trepriseområdet, men ikke er inkluderet i vandoplandet. Det er planen, at dette område afleder østpå 

Strømningsveje: Strømningsveje for vand på terræn (blå linjer), entreprisegrænse (rød) 
og skybrudsopland til entrepriseområdet (stiplet sort linje).
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6 fremtidig disponering af delområder

Projektet er primært begrænset til Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads.
Endvidere er hjørner og overkørsler ved Australiensvej, Ourøgade, Victor Bendixgade, Omøgade, 
Askøgade/Landskronagade, Kildevældsgade og Vognmandsmarken en del af opgaven.

Projektarealet er opdelt i 4 etaper, der er bestemt efter anlægsrækkefølgen for den fjernvarmeom-
lægning, som HOFOR skal udføre i 2015. Etaperne ligger derfor ikke i logisk rækkefølge efter verdens-
hjørnerne eller vandets strømningsretning.

Bryggervangen er i dag en bred vej med kantstensparkering i begge sider. Fra syd leder den mod nord 
til Skt. Kjelds Plads der er en stor rundkørsel. Rundkørslen er mod øst indrammet af flotte klassiske 
bygninger mens vestsiden er fragmentarisk sammensat af et kontorhus, gammelt industri, parke-
ringsarealer og en tom grund på Sejrøgade.

Pladsen er i høj grad præget af biltrafik, og har store asfalt arealer.

Længere mod nord krydser Bryggervangen Landskronagade, i et kryds med så meget asfalt at det 
bliver et stort udefienret trafikalt rum. Der er kontorbygninger og erhverv på den ene side og boliger 
på den anden.

Mod nord leder Bryggervangen til Kildevældskirken og de smukke Kildevældsstiftelsesbygninger. Der 
er en lille grøn plads ud mod Vognmandsparken.

ETaPE 1
Skt. Kjelds Plads

ETaPE 2
Bryggervangen Nord (Bryggervangen fra Skt. Kjelds Plads til Landskronagade)
 
ETaPE 3
Kildevælds Plads (Bryggervangen mellem Landskronagade og Kildevældsparken)

ETaPE 4
Bryggervangen Syd (Bryggervangen mellem Australiensvej og Skt. Kjelds Plads)
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Eksisterende forhold, etape 1

Etape 1 - Skt. Kjelds Plads

Generelt

Det er på Skt. Kjelds Plads, at Københavns første Klimakvarter særligt skal profilere sig, ved at der skabes 
et byrum der højner standarden af området væsentligt.
Pladsen skal samtidig vise omverden, hvorledes klimatilpasning og visionære byrum er fuldt forenelige.

Målet med omdannelsen er at skabe størst muligt sammenhængende og tilgængeligt grønt areal, der kan 
være en ramme om improviseret bevægelsesaktivitet og lokale møder. Den dominerende rundkørsel er i 
dag et attraktivt grønt areal, men fordi det er utilgængeligt, giver det ikke meget brugsværdi til pladsen.

Det eksisterende grønne indelukke ved Skt. Kjelds Plads 1 bliver af flere lokale kritiseret for at lukke sig om 
sig selv. Mødesteder og opholdsarealer på pladsen vil være mere attraktive, hvis man har udsigt til byliv 
og bevægelse. Samtidig ønsker vi oplevelsen af at befinde sig i naturen – i byen. Den tætte, vildtvoksende 
natur skal være Skt. Kjelds Plads’ kendetegn, men der skal være åbne områder, hvor bylivet kan udfolde sig. 
Gerne i tilknytning til de aktive facader (butikkerne) og 
trafikale knudepunkter som busstoppesteder.

Målet er at omlægge trafikken på pladsen, så Ny-
gårdsvej og Sejerøgade bliver en lige strækning, mens 
forbindelsen på Bryggervangen fremhæves og forbedres 
for især bløde trafikanter.
Derved styrkes den grønne korridor på Bryggervangen 
og der er mulighed for at skabe gode opholdsrum eller 
aktivitetsrum på Skt. Kjelds Plads ved de to centrale 
sigtelinier på pladsen.

Byrummet skal markere, at Bryggervangen er den do-
minerende akse gennem kvarteret og Skt. Kjelds Plads 
bliver det samlende byrum, hvorfra der er synlig forbin-
delse til Tåsinge Plads (ved den sydlige sigtelinie) og 
og til Æbeløgade/Sejerøgade (ved den nordlige). Sigtelinien der leder mod Tåsinge Plads bør være særligt 
fremhævet, og Skt. Kjelds Plads kan i det hele taget folde sig mest ud i pladsens østside, hvor der er flere 
små butikslejemål, og hvor adgangen til Skt. Kjelds Gade spærres, så der opstår ny plads til grønt og byrum.



Skt. Kjelds Plads Skt. Kjelds Plads
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Krav til etape 1 -  Skt. Kjelds Plads

•	 Der skal skabes et markant grønt byrum, som fungerer som et lokalt samlingspunkt og en ”station” 
mellem Fælledparken og Kildevældsparken.

•	 Rundkørslen omdannes så Nygårdsvej-Sejerøgade bliver en direkte forbindelse for motortrafik, og så 
Bryggervangen nord og syd for pladsen bliver en direkte forbindelse med særligt gode forhold for bløde 
trafikanter.

•	 Ved omdannelsen skal der tages højde for at markere de to steder på pladsen, hvor man har en ubrudt 
sigtelinie til henholdsvis 1) Bryggervangen, Sejerøgade og Æbeløgade og 2) Bryggervangen, Nygårdsvej 
og Tåsingegade.

•	 Der skal lukkes for indkørsel af biler til Skt. Kjelds Gade fra Skt. Kjelds Plads, så det nuværende vejare-
aler kan udnyttes i en byrumsmæssig sammenhæng.

•	 Cykler skal fortsat nemt og trygt kunne køre fra Skt. Kjelds Plads til Skt. Kjelds Gade og Tåsingegade.

•	 Vejbredden og/eller belægningen ændres, så hastigheden for biltrafik på Skt. Kjelds Plads sænkes. 
Vejen skal dimensioneres, så den følger Københavns Kommunes standarder.

•	 Bløde trafikanter på strækningen Bryggervangen skal trygt og effektivt kunne passere Skt. Kjelds 
Plads.

•	 Regnvandsmagasinet (nedsivningsareal) på Skt. Kjelds Plads skal udformes, så det kan aflæses på 
vandstandens højde, hvor kraftig en regnhændelse, der har været (0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 år, etc.)

Ønsker til etape 1 -  Skt. Kjelds Plads

•	 Projektet skal komme med forslag til afskærmning mod den tomme grund på Sejrøgade, foran Super-
Best.

•	 Foran facader, der har aktive stueetager/kældre skabes plads til at kunder kan opholde sig og butikker 
kan stille møbler, varer og skilte ud.
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Princip 1 - Bevar rundkørsel og udvid hjørner på pladsen. 
Luk for adgang til Skt. Kjelds Gade (kun for biler).
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Princip 2 - Etabler primære gennemfartsveje på Nygårdsvej 
og Bryggervangen. Luk adgang til Skt. Kjelds Gade.
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Etape 2 - Bryggervangen Nord

Generelt 

Bryggervangen er i 2013 overtaget til offentlig vej. Dette er blandt andet sket for at kunne sikre et 
sammenhængende og harmonisk udtryk i klimatilpasningsprojektet på gaden. Gaden Bryggervangen 
støder dog op til 18 (!) andre gader, hvoraf 8 er private fællesveje. Hver af disse gader har deres egen 
karakter og et utal af forskellige bygnings-, belægnings- og beplantningstyper. At flere af de tilstø-
dende arealer er private betyder også, at Københavns Kommune heller ikke i fremtiden har mulighed
for at styre udtrykket. Nogle steder er der private forhaver og indgangspartier med sirligt klippet græs 
og japanske kirsebærtræer. Andre steder møder Bryggervangen tomme, tilvoksede byggegrunde, 
parkeringspladser og værkstedsbygninger.

Eksisterende forhold, etape 2
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Det er en stor udfordring i denne opgave at skabe et selvstændigt, sammenhængende og harmonisk 
byrum, der kan møde alle disse elementer på en god måde. Andre nye byrum i København har ”sam-
menstød” med de tilstødende byrum og bygninger. Målet på Bryggervangen er, at byrummet ikke 
”støder på” den omgivende by, men derimod binder sig sammen med den og komplimenterer den.

Området er placeret mellem Skt. Kjelds Plads og Landskronagade – Askøgade.
På denne del af strækningen, er Bryggervangen meget bred, og der er gode muligheder for at forbed-
re byrummet. Der skal flyttes flest mulig parkeringspladser til den vestlige side af gaden. Det giver 
mulighed at hele strækningen mellem Bryggervangen 34-40 holdes fri for parkerede biler, at det 
eksisterende grønne areal ved Victor Bendix Gade kan hænge bedre sammen med det grønne areal på 
Bryggervangen, og at der ved lejlighederne Victor Bendix Gade 16-22 (som ligger på Bryggervangen) 
skabes størst muligt nyt grønt areal, især i området hvor Omøgade møder Bryggervangen.
Ejendommen Bryggervangen 34-40 skal have altaner, hvilket stueetagerne ikke
kan få. I stedet kan man med forhaver give beboerne adgang til et privat udeareal.

Ejendommen har underskrevet samarbejdsaftale med kommunen, der pålægger ejerforeningen at 
sikre (og finansiere) et tilstrækkeligt højt driftsniveau, hvis beboere, der har brugsret til en forhave, 
ikke holder den i tilstrækkelig god stand. Ejerforeningen Bryggervangen har givet tilsagn om, at veja-
realet syd for det grønne område på Victor Bendix Gade kan lukkes og vejen nedlægges. Området er 
fortsat klassificeret som privat fællesvejsareal.

Krav til Etape 2– Bryggervangen Nord

•	 Min. 1.200 m2 befæstet areal omdannes til grønne arealer.

•	 Sammenhængende fortov på østsiden af gaden.

•	 Vejbredden skal indsnævres så hastigheden på den gennemkørende trafik sænkes.

•	 Der etableres gennemgående fortov ved tilstødende veje.

•	 Antallet af parkeringspladser på Bryggervangen skal bevares.

•	 Eksisterende vejbump mellem Skt. Kjelds Plads og Landskronagade må ikke hindre regnvandets 
afstrømning til Landskronagade. Der skal indarbejdes chikaner, indsnævringer eller lignende for 
at dæmpe trafikken, hvis vejbumpene fjernes.

Bryggervangen 34-40

•	 Østsiden af Bryggervangen ved nr. 34-40 skal 
holdes fri for parkering.

•	 Ved Bryggervangen 34-40 skal etableres et 
grønt bånd af private forhaver.

Det grønne areal ved Victor Bendix Gade

•	  Det eksisterende grønne areal på Victor Bendix 
Gade skal bevares rumligt aflukket ind mod det 
grønne.

•	 Mod omverdenen skal arealet knytte sig til 
Bryggervangen som et nyt offentligt, grønt 
areal.

•	 Ved Victor Bendix Gade 11 kan vejarealet om-
dannes til plads.



19

Projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads 

Bryggervangen 56 

•	 Dette nyligt etableret grønne nedsivningsareal 
skal visuelt forbindes til det nye byrum.

Victor Bendix Gade 16-22 

•	 Ud for lejlighederne Victor Bendix Gade 16-22 
skal der fortsat være parkering.

Bryggervangen 58/59

•	 Vejarealet hæves mellem Bryggervangen 58 og 
59 for at skabe en barriere for regnvand, der skal 
strømme til Landskronagade. Området tjener 
også som trafikal barriere og fartsænkende 
element.

•	  Ud for Bryggervangen 58, hvor der i dag er et 
meget stort asfaltareal med hvide striber, skal 
vejarealet disponeres så det bliver et byrum 
med plads til improviseret bevægelsesaktivitet 
og ophold i eftermiddagssolen.

•	 Der skal på det nye byrum indarbejdes aktivi-
tetsmuligheder med inspiration fra afsnittet 
”Inventar”.

•	 Der skal både skabes et sammenhængende rum mellem Bryggervangen 56 og 58, så bløde trafikanter 
på Bryggervangen har en tryg rute mellem Fælledparken og Kildevældsparken og samtidig skal regn-
vand kunne strømme til Landskronagade. Der skal således enten laves et forsænket fortov, eller der 
skal indarbejdes riste, eller lignende, i det gennemgående fortov, der tillader at regnvand kan strømme 
på tværs til Landskronagade.

Ønsker til Etape 2–Bryggervangen Nord

•	 Der laves grønne vejindsnævringer (evt. som vejbede), hvis vejbump fjernes.

•	 Vejarealet ved Victor Bendix Gade 11 kan inddrages som grønt areal, for at udvide det eksisterende 
grønne område. Dette område kan evt. udnyttes til nedsivning af vand.

•	 Ved Victor Bendix Gade 16-22 skal der så vidt muligt etableres et smalt grønt bånd på strækningen, og 
hvis p-regnskabet tillader det, kan der ud for Omøgade etableres et bredt rekreativt areal.

•	 Målet er at Bryggervangen fremtræder grøn, når man ser på den/ankommer fra Omøgade.

•	 Inventaret ved de små pladsdannelser udformes, så de har en dobbeltfunktion og kan bruge til fx 
improviseret aktivitet eller praktiske formål som cykelparkering, jf. afsnittet ”Inventar”.
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Eksisterende forhold, etape 3

De stynede træer på Bryggervangen.

Det grønne areal hvor hvor Vognmandsmarken, Bellmannsga-
de, Kildevældsgade, Vennemindevej og Bryggervangen løber 
sammen. 
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Etape 3 – Kildevælds Plads

Generelt

Strækningen går fra Landskronagade til Kildevældsparken.

Kildevældsparken skal visuelt kobles sammen med pro-
jektet på Bryggervangen, så den ønskede forbindelse fra 
Fælledparken til Kildevældsparken opnås. Dette kan ske 
ved at der etableres en forplads til Kildevældsparken på det 
lille grønne areal, hvor Vognmandsmarken, Bellmannsgade, 
Kildevældsgade, Vennemindevej og Bryggervangen løber 
sammen. Naboerne foreslår, at vejarealet ved Kildevældsga-
de 87 omdannes til plads, for så vidt parkeringsregnskabet 
går op.

Strækningen har projektets lavest økonomiske prioritering. 
Det overvejes om denne del af Bryggervangen skal anlæg-
ges. Dette vil blive endelig besluttet efter skitseforslagene 
er modtaget. Delstrækningen er i dag den grønneste og 
mest velholdte del af Bryggervangen, og de eksisterende 
kvaliteter skal så vidt  muligt bibeholdes. De stynede træer 
er et særligt karaktertræk på denne del af gaden, og der er 
et stærkt lokalt ønske om at bevare dem. 
Områdeløft undersøger om der er mulighed for en model, 
hvor de lokale overatager plejen af træerne.
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Krav etape 3 – Kildevælds Plads

•	 Der etableres en forplads til Kildevældsparken på den eksisterende grønne plads foran Kilde-
vældskirken.

•	 Eksisterende store gadetræer skal bevares.

•	 Vejindsnævringerne bevares, men vejbump fjernes. Dog ønskes bump eller anden foranstaltning 
ved Askøgade som beskrevet under delstrækning 1.

•	 Antallet af handicapparkeringspladser (8 stk. d.d.) fastholdes (og skal blive i samme side af 
gaden som de ligger i dag).

•	 Antallet af p-pladser bevares (eller øges), men de må gerne flyttes.

Ønsker etape 4 – Kildevælds Plads

•	 Handicapparkeringspladserne på henholdsvis øst- og vestsiden samles, så de ikke – som i dag – 
blokerer for varelevering og containere ved porten til Teilmans Minde.

•	 Stiftelsen Teilmans Minde ønsker at bevare deres hegn ud til Bryggervangen/Askøgade. De er dog 
åbne over for at beplantningen tænkes sammen med de nye grønne arealer på Bryggervangen.



Den eksisterende cykelsti der bibeholdes.

Rundkørslen, Bryggervangen/Autraliensvej/Samsøgade.
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Eksisterende forhold, etape 3

Etape 4 –Bryggervangen Syd  

Generelt 

Området er afgrænset af Samsøegade i syd til Skt. Kjelds Plads’ sydside. 

Området er den mindst grønne del af projektet. Den eksisterende cykelsti skal bibeholdes, og der må 
ikke fjernes parkeringspladser. Dette begrænser muligheden for at tilføre større grønne arealer.

Ud for Bryggervangen 12 etableres i 2015 et nyt grønt indgangsparti. Det nye byrum på Bryggervangen 
skal forbinde sig til dette nye indgangsparti og gøre det til en del af helheden.

Samme sted etableres gennemgående fortov på 
tværs af Ourøgade.

Regnvand skal ledes til Skt. Kjelds Plads i vandren-
der, der gerne må kunne udnyttes rekreativt.
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Regnvand løber på overfladen 
til Skt. Kjelds Plads.
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Princip for optimering af parkering i vestsiden 
med plads til grønne elementer, vejtræer, vejbede 
etc. i østsiden.

Krav til etape 4 – Bryggervangen Syd

•	  Vandet skal ved simple metoder separeres således at mest muligt vand kan ledes på overfladen 
til Skt. Kjelds Plads ved at udnytte byrummets traditionelle indretning. Det kan f.eks. være van-
drender, der samtidig kan udnyttes rekreativt.

•	 Fortovet ved Bryggervangen 12 skal om nødvendigt udvides for at tilpasse sig det nye grønne 
indgangsparti.

•	 Der etableres et gennemgående fortov hvor Ourøgade møder Bryggervangen.

Ønsker til etape 4 – Bryggervangen Syd

•	 Flest mulig parkeringspladser placeres i gadens vestside hvorved der frigøres plads til grønne 
elementer, vejtræer, vejbede, el.lign i østsiden.

Kildevældsparken og Kildevældssøen
Parken ikke en del af projektet.
Kildevældsparken er fredet, og der er udarbejdet en udviklingsplan for den. Af udviklingsplanen 
fremgår det, at den tætte beplantning rundt om parken har stor betydning for oplevelsen, når man 
er i parken og derfor skal fastholdes. Der er dermed ikke mulighed for at åbne parken op mod Vogn-
mandsmarken/Bryggervangen ved at fjerne beplantningen. Alle indgreb i parken, som ikke fremgår
af udviklingsplanen, vil kræve godkendelse af Fredningsnævnet.

Kildevældssøen kan indgå som recipient for regnvand.
Såfremt at søen indgår i projektet, skal den følge de beskrevne miljøkrav under kapitel 8 ”Projektets 
miljøkrav”



Landskronagade
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krav til afledning

•	 Syd for Landskronagade skal vandoplandet aflede til Landskronagade.

•	 Nord for Landskronagade skal vandoplandet aflede til Kildevældssøen.

Da skybrudsoplandet syd for Landskronagade afskæres fra Kildevældssøen vil der ved T > 10 år (Sky-
brud) blive ledt mindre vand til søen i forhold til nuværende situation.

•	 For at lede vandet til Landskronagade i stedet for Kildevældssøen skal der terrænreguleres 
mellem delområde 2 og 3 (i krydset Bryggervangen /Landskronagade). Terrænet skal her hæves 
så meget at vandet på terræn ledes til Landkronagade. Terrænet må dog ikke hæves mere end at 
vandet kan løbe over til Kildevældssøen før end at det når en skadesgivende dybde (10 cm) i skel.

7

Udsnit af vandopland med planlagt afledning vist skematisk. Hævet terræn ved Bryggervangen/
Landskronagade er vist med sort streg. Skybrudsafledning er vist med blå pile.
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projektets miljøkrav

Projektet skal leve op til Københavns Kommunes miljø- og sundhedskrav.
Kravene er en vigtig forudsætning for rammerne for klimatilpasning, f.eks. hvad der kan nedsives til 
grundvandet.

Generelt må der i Københavns Kommune ikke nedsives eller udledes forurenet vand til undergrunden, 
havn eller sø. Vejvand fra alle veje, hvor der saltes med vejsalt, må ikke nedsives. Af sundmæssige 
hensyn er der endvidere begrænsninger på, hvad de forskellige regnvandstyper kan anvendes til.

De generelle bestemmelser finder ikke anvendelse i dette projekt for så vidt angår salt på veje, idet 
der i projektet glatførebekæmpes med alternativt tømiddel. Nedsivning af salt til undergrunden 
undgås derved. Dette giver nogle nye muligheder for hvorledes at vejvand kan håndteres. De øvrige 
generelle miljøkrav gør sig stadig gældende.

Der stilles desuden miljøkrav i forhold til regnhændelser og trafikbelastningen.

Skybrudsregn
Ved Skybrudshændelser (dvs. hændelser der statistisk sker sjældnere end hvert 10. år (T≥10)) kan der 
i praksis ikke stilles krav om forudgående rensning af vandet inden udledning. Der skal som ud-
gangspunkt arbejdes med at få ledt first flush i kloakken og resten af skybrudsvandet til havnen via 
skybrudsløsningerne i Landskronagade. 

Se nærmere herom i kapitel 15 ”Dimensioneringsforudsætninger for klimatilpasning” og kapitel 16 
”Regnafstrømning”

Hverdagsregn 
Hverdagsregnen (T<10) underinddeles i to typer alt efter hvilken overflade det falder på:

1) Det beskidte miljøbelastede vejvand fra Sejerøgade. Vejvandet fra Sejerøgade er, som den eneste 
vej i- og tilstødende projektet, vejvand fra den kategori vej, der regnes som større vej (Års Døgns 
Trafik (ÅDT)> 5000 biler). Da det er beskidt, miljøbelastende og saltholdigt vejvand, skal det 
sikres at vandet ledes i fælleskloakken inden at det rammer projektområdet/Skt.Kjelds Plads. 
Vandet vurderes ikke egnet til rensning og nedsivning via overfladeløsninger. Den renere second 
flush (se afsnit om first flush konceptet) kan dog godt indgå i projektet.

2) Det renere vand, som tagvand samt vand fra mindre veje, pladser og fortove.

a. Tagvand

I. Miljøhensyn: Tagvand fra tage og tagrender, der ikke udgøres af zink, kobber og bly, kan 
nedsives og udledes urenset til recipient. Hvis vandet er blevet påvirket af zink, kobber 
eller blyinddækninger skal det renses fx gennem et regnbed med filtermuld, inden ned-
sivning eller udledning.

II. Sundhedshensyn: Hvis tagvandet er friskt, dvs. mindre end 24 timer gammelt, og det 
vurderes at tagarealet, hvor vandet afstrømmer, ikke er belastet af store mængder 
fugle, kan vandet anvendes rekreativt, hvor mennesker gerne må komme i berøring 
med vandet ved fx sopning og vandpjask. Vandet kan også bruges til springvand og 
fontæner. Hvis der dannes store mængder aerosoler, som mennesker kan indånde, kan 
det dog være problematisk. Vandet kan bruges til at vande ikke-spiselige afgrøder og 
afgrøder, der skrælles og/eller koges før indtagning.

8
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b. Vand fra mindre veje, pladser og fortove.

I. Miljøhensyn: Vand fra øvrige befæstede arealer kan afledes til havnen efter rensning 
med sandfang eller lignende. Vandet kan endvidere nedsives via regnbede med filter-
muld. Sandfang eller lignende kan bypasses ved kraftige regnskyl inden udledning til 
havnen. Tilledning af vejvand indeholdende salt fra tilstødende veje skal undgås i videst 
muligt omfang.

II. Sundhedshensyn: Som udgangspunkt kan pladsvand ikke anvendes til rekreative 
formål, hvor mennesker kommer i tæt berøring med vandet med mindre vandkvaliteten 
er påvist acceptabel i forhold til det påtænkte brug. Dette afgøres ved en individuel 
vurdering. Vandet må godt stå længere tid (dvs. mere end 24 timer) i et bed eller bassin 
forudsat at mennesker ikke kan komme i tæt berøring med vandet. Det skal undersøges 
om second flush om vinteren kan håndteres i overfladeløsningerne (se kapitel 14 ”For-
søg med nye tekniske klimatilpasningsløsninger”)  

Luftfoto Kildevældssøen

Kildevældssøen
Søen ligger uden for projektområdet. Søen kan dog bruges som regnvandsrecipient.

 Søen er grundvandsfødet, hvilket betyder, at søens vandspejl følger grundvandsstanden i området, 
og derfor har et relativt konstant vandspejl. 
Søen kan modtage tagvand fra tage uden zink, kobber og bly.
Søen kan endvidere modtage vejvand og vand fra pladser og fortove via regnbede med filtermuld, 
hvorfra vandet indirekte kan sive til søen.

Ved anvendelse som skybrudsvandmodtager af tagvand (se 
ovenfor) skal det undersøges om brinkerne skal forstærkes, så 
der ikke opstår skader og erosion ved en forhøjelse af vand-
standen i søen. Brinkerne og spunsen skal forsynes så dyr, 
fugleunger og padder kan kommer op fra søen f.eks ad trapper.

Vandspejlet i Kildevældssøen må ikke unaturligt sænkes under
det nuværende niveau. Vandstanden i søen må ikke forøges 
permanent, da dette bl.a. kan påvirke de omkringliggende byg-
ninger. Korterevarende stigninger af vandstanden kan accep-
teres i forbindelse med kraftige regn og skybrud. Vandstanden 
skal være normaliseret 24 timer efter regnhændelsens ophør.

Søen har i dag overløb til kloak. Hvis der ledes regnvand til søen skal det overvejes om det er nødven-
digt med et nyt overløb til skybrudssystemet.

Recirkulering af vand fra søen gennem vandrender eller vandkunst kan kun tillades, hvis det påvises, 
at der ikke er risiko for forurening af søen ved tilbageledning af vandet til søen.

Hvis der er adgang til leg med vandet skal der være fokus på vandkvaliteten (badevandskvalitet)
og forureningskilder (bl.a. fugletæthed).
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trafik, krav og ønsker

Projektets overordnede tema er at frigøre areal til rekreative formål, ved at parkeringspladserne
flyttes og vejarealet gøres mindre.

Overordnede krav til Trafik

•	 Der må ikke fjernes parkeringspladser i entrepriseområdet. P-pladser må gerne flyttes inden for 
området. Handicap p-pladser må ikke flyttes til modsatte side af vejen og må kun flyttes inden 
for meget kort afstand.

•	 Parkeringspladser skal være med fast belægning. Parkering må ikke udlægges som græs eller 
græsarmering.

•	 Vejbump, der fjernes bla. for at sikre at vandet kan strømme, skal erstattes af nye indsnævringer 
eller chikane for at sænke trafikkens hastighed.

•	 Indkørsel til Skt. Kjelds Gade fra Skt. Kjelds Plads skal lukkes for køretøjer.

•	 Cykeladgangen på tværs af Skt. Kjelds Plads fra Bryggervangens sydlige del til Bryggervangens 
nordlige del og fra Skt. Kjelds Plads til Tåsingegade skal forbedres

•	 Eksisterende overkørsler skal opretholdes. Ved eventuel nedlæggelse af overkørsler, skal der i 
stedet etableres ”Københavnerfortov”.

•	 Der skal være fuld adgang for renovationskøretøjer og redningskøretøjer.

•	 Der skal indtænkes tilgængelighed og trafiksikkerhed.

•	 Der skal tages hensyn til afvikling af kollektiv trafik på Skt. Kjelds Plads

•	 Opstuvning af vand på kørebanen kan under skybrud accepteres i en kort periode. Ved normal 
regn, skal dette reduceres til et minimum. Det skal sikres, at vandet ikke giver gener for cyklister 
og gående pga. opsprøjt fra biler og busser. Derudover må der ikke ligge vand på trafikarealer i 
vinterperioder, da det kan medføre farlige situationer for trafikanterne.

Ønsker til Trafik

•	 Flest mulig parkeringspladser placeres på Bryggervangens vestside.

•	 Erhvervsdrivende skal sikres rimelige muligheder for varelevering

•	 Bryggervangen ønskes at være den primære vej. Hvis muligt ifht. klimasikring, ønskes overkørsler 
ved alle sidevejene. Dette kan øge trafiksikkerheden.

9

beplantning, krav og ønsker

Grønne løsninger med kvalitet har en positiv effekt på både temperatur, luftkvalitet og støj og er med 
til skabe skygge, lys og luftcirkulation i byen. Derudover er byens grønne og blå områder levesteder 
for dyr og planter og har stor betydning for borgernes daglige kontakt, tilknytning og forståelse af 
naturen.

De nye byrum skal have en varieret og frodig beplantning samt biotoper og terræn, hvor insekter og 
smådyr trives, hvor der høres fuglesang, biers summen og måske rislende vand. Et sted hvor man kan 
følge med i årstidernes skiften. Regnvandshåndteringens grønne overfladeløsninger skal være med til 
at skabe nye rekreative oplevelser, byliv og grønne byrum af høj kvalitet. Fokus på variation,
kvalitet og vækstvilkår skal øge nytteværdien.

Nytteværdi handler om at dæmpe varmeøeffekten, styrke biodiversiteten, forsinke afstrømning af 
nedbør, fremtidssikre beplantninger, motivere til læring og udeliv, mentalt velvære og et sundere 
lokalt mikroklima.

10
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GråSPurvEN Er KlimaKvarTErS FuGl

Klimakvarter har fokus på natur, og gråspurven er udpeget som kvarterets særlige ansvarsart. 
Projektet på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads skal derfor medvirke til at skabe gode levesteder 
for gråspurven og andre småfugle. Gråspurven er en standfugl, der holder sammen med sin mage 
hele livet og lever i flok. Gråspurve er udprægede standfugle og bliver i kvarteret omkring deres 
opholdssted. Ofte yngler flere par meget tæt på hinanden, men også udenfor yngletiden kan 
man se gråspurve færdes i flokke på jagt efter føde. Ringmærkning har vist, at gråspurven kan 
blive over 12 år gammel.

Typiske levesteder: Park/have, bebyggelse 

Ophold og skjul: Busk og krat samt facadebeplantning o. lign. 

Føde: Gråspurven æder både insekter og alle former for frø.

Yngle steder: Gråspurven yngler tæt på vores boliger og bor gerne i kolonier. De bygger gerne rede 
i hulrum under taget, i tagrender eller i planter, der vokser op ad en mur. Yngleperioden starter i 
april/maj, o g gråspurvene får ofte 3 kuld. Hvert kuld består af 3-6 unger. Gråspurvene ruger i ca. 
14 dage, inden ungerne fødes. Herefter passer forældrene dem i ca. 2 uger.

Forebyggelse af varmeøeffekt er aktuelt langs Bryggervangen specielt i området omkring Skt. Kjelds 
Plads. Grønt i øjenhøjde, der hvor vi færdes er med til at skabe en behagelig og mere afbalanceret 
overfladetemperatur (f.eks. træer, grønne facader, grønne frodige arealer, grønne tage, vandhaver og 
bede m.m.). 

En grøn facade køler f.eks. ca. 10 meter ud fra facaden og rækker af træer har også en mærkbar kølen-
de effekt. Træer med store trækroner og et stort bladareal fremhæves for deres gode evne til at skabe 
skygge og dæmpe overfladetemperaturer.

Krav vedr. beplantning

•	 Træer må ikke plantes i filtermuld, da filtermuld jævnligt skal udskiftes.

•	 Der skal ved valg af arter og udformning af plantebed tages højde for, at der ikke glatførebekæm-
pes med salt indenfor entrepriseområdet, men at der saltes i tilstødende områder

•	 Der må ikke plantes birk og platan

Ønsker vedr. beplantning

•	 Det ønskes, at der vises muligheder for positive sideeffekter af grønne overfladeløsninger i 
forbindelse med regnvandshåndtering (dæmpet varmeøeffekt, forsinket afstrømning af ned-
bør, forbedre lokalt mikroklima, styrket biodiversiteten, mulighed for læring og udeliv, mentalt 
velvære m.m.)

•	 Nye træer og anden beplantning ønskes etableret med gode vækstbetingelser

•	 Eksisterende store træer ønskes så vidt muligt bevaret

•	 Fremtidig beplantning ønskes robust, varieret og frodig

•	 Det ønskes, at der arbejdes med mindre terrænforskelle, så der er mulighed for at skabe beplant-
ninger i både våde og tørre områder

•	 Det ønskes, at der arbejdes med biodiversitet med henblik på at skabe gode levesteder for fugle 
og insekter, dvs. at der bl.a. ønskes anvendelse af mange hjemmehørende arter

•	 Der ønskes så vidt muligt grønne oplevelser hele året i form af blomster, dufte, frugter, efterårs-
farver, frøstande el. lign.

•	 Tagvand (rent) ønskes anvendt til vanding af træer enten direkte eller via opmagasinering

•	 Anvendelse af allergene arter ønskes begrænset mest muligt
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belægninger, krav og ønsker
Generelt

Københavnerfortovet skal være det sammenbindende element (inspiration fra
Tåsinge Plads). Fortovene skal indarbejdes under hensyn til klimatilpasning behov.

Krav belægninger

•	 Fortove udføres som Københavnerfortov med brosten og fliser.

•	 Overkørsler udføres efter standard.

•	 Der arbejdes ikke med permeable belægninger.

•	 Vandrender skal tage hensyn til tilgængeligheden. Alle kan kunne færdes henover vandrenderne. 
Derudover må vandrenderne ikke gør cykelstiernes kapacitet mindre. Det skal sikres at vandren-
derne er nemme at vedligeholde.

•	 Der må ikke være stillestående vand i vandrenderne.

Ønsker belægninger

•	 Københavnerfortov udføres med rundede retningsskift (som på Tåsinge Plads).

•	 Skt. Kjelds Plads (eller en del af pladsen) udføres med belægning, der er med til at dæmpe 
trafikken.  Alle belægninger skal overholde kommunens friktionskrav, og de skal undersøges for 
polering, så de ikke bliver glatte med tiden.

•	 Driften har nemmere ved at renholde lukkede vandrender f.eks. med riste frem for render med 
buet form og render med høje kanter der skal spules. Det ønskes at dette indgår i overvejelserne 
om vandrendernes udformning.

11

belysning

Krav belysning

•	 Den funktionelle vejbelysning bevares (ikke ny belysning)

•	 Ingen belysning i jorden (uplights).

•	 Ingen ophæng på facader.

Ønsker belysning

•	 Langs facaderne, ved de små pladsdannelser og på Skt. Kjelds Plads skal der etableres en mere 
intim/lavt hængende belysning (i stil med City Swan på Øster Allé hvor vej- og fortovsbelysning 
er kombineret).

•	 Der kan tilføjes stemningsbelysning på/ved de grønne arealer. Spots placeres på standere

12
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inventar

Krav inventar

•	 Designpolitik København følges. Der skal ved ”forbindelser” anvendes Københavneridentitet.

Ønsker inventar

•	 Inventaret ved de små pladsdannelser udformes, så de har en dobbeltfunktion. f.eks.:

• At hegn på visse steder opstilles som parallel-barrer, hvor man kan lave dips.

• At kunstnerisk udsmykning i regnbede samtidig kan være klatre- og hoppesteder i tørvejr.

•At plantebedes kant udformes med mulighed for at sidde eller gå balancegang på.

• At pullerter opstilles, så man kan løbe i slalom omkring dem på løbehjul.

• At et espalier også kan være pull-up bar

• At cykelstativ også kan være en balancebom.

• At siddepladser også er udstrækningssteder.

13



Vandbremse

”Bassinløsning”
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14 forsøg med nye tekniske klimatilpasnings løsninger 

First Flush
Som en helt ny metode til håndtering af regnvand i København ønsker projektet, at afprøve afkobling 
af regnvand fra kloakken ved First Flushmetoden.

Vejvand er den type vand, som giver de største udfordringer i forhold til alternativ håndtering af ned-
bør. Vejvand har generelt størst risiko for at have et højt indhold af miljøfremmede stoffer og dermed 
også størst forureningsgrad sammenlignet med andre vandtyper.

Derudover anvendes der i dag primært vejsalt som glatførebekæmpelsesmiddel på vejene i vinter-
halvåret.

Disse to elementer giver store udfordringer, når der skal gives tilladelse til 
udledning/nedsivning. En konsekvens heraf er, at der ofte skal renses for disse 
miljøfremmede stoffer. Dette kan have unødvendige omkostninger i forhold til 
central rensning på renseanlæg.

Grundet overstående, ønskes det ikke at håndtere vejvand direkte ved alter-
native (overflade)løsninger. Den vandmængde, der har det største indhold af 
miljøforurenede stoffer ønskes håndteret på renseanlægget via fælleskloak-
ken. Denne vandmængde kan som oftest karakteriseres som den første del af 
afstrømningen af nedbøren på vejen, også kendt som ’First Flush’. 

Det efterfølgende vand formodes at indeholde relative lave koncentrationer af 
miljøfremmede stoffer og evt. lidt eller ingen salt i vinterhalvåret. Denne del 
”Second Flush” kan således godt håndteres alternativt.

First Flushkonceptet
Den første beskidte delmængde af vejvandet ledes til kloak, 
dette kan enten gøres ved en konstant droslet tilledning 
(vandbremse) eller ved udelukkende at magasinere det 
første volumen (”bassinløsning”). Den efterfølgende renere 
delmængde kan så håndteres i enten et separat regnvands-
system eller indgå i øvrige overfladeløsninger som en renere 
fraktion.

First Flush i projektet
First Flush konceptet ønskes afprøvet i dette projekt, hvor forudsætningerne for et forsøg er gode.

Vejvand fra Bryggervangen skal ledes i et system, som separerer vejvand fra det øvrige overfladevand. 
Vejvandet ledes igennem en anordning, som sikrer en forudbestemt afledning til den eksisterende 
kloak (First Flush), denne fraktion betegnes som miljøbelastet. Den resterende del (Second Flush), 
der ikke ledes igennem anordningen, kan betegnes som det rent vand, og kan ledes op på overfladen 
og håndteres i de anlæg, der håndterer øvrig overfladevand. Blandes first og second flush skal vandet 
undergå rensning via filtermuld.

Anordningen der fastsætter afstrømning til kloakken skal være justerbar for at kunne optimere på de 
mængder der skal tilledes til hhv. kloak og overfladeløsning.

First Flush løsningerne kan udføres på forskellige måder, fra meget lav praktiske til mere komplice-
rede løsninger. Den lav praktiske kunne være hvor det eksisterende afløbssystem udnyttes og det 
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rene vand stuver op på overfladen, hvorefter det ledes langs rendestenen til de anlæg, der håndterer 
vand fra øvrige befæstede overflader. Den mere kreative løsning kunne være en overfladeløsning hvor 
anordningen er integreret i løsningen.

Dette projekt giver mulighed for at afprøve systemet ved at benytte filtermuld til at rense Second 
Flush. På denne måde har miljømyndigheder sikkerhed for at, hvis der måles miljøfremmede stoffer i 
den renere fraktion, akkumuleres og renses de i filtermulden.

Er dette tilfældet er der således mulighed for at justere og øge på tilledningen til kloakken og derved 
opnå en yderlig reduktion af miljøfremmede stoffer i Second Flush.

Skulle det vise sig at der ikke opnås den effekt som ønskes, skal det overvejes om den miljøbelastede 
fraktion (Second Flush) forsat skal ledes til filtermulden med de omkostninger der er forbundet med 
det, eller at anordningen fjernes og vejvand ledes direkte i kloakken.

usikkerheder i forbindelse med First Flush konceptet

Der er usikkerhed om hvor vidt koncentrationen af miljøfremmede aftager i en given nedbørsperiode.

Der er usikkerhed om hvor stor en andel af nedbøren der skal ledes til kloak og dermed hvor stor en 
andel der reelt kan frakobles?

Det er usikkert om det er regndybden eller regnlængden First Flush skal afkoble.

Det er usikkert om vejsalt skylles med First Flush.

måleprogram

Som en del af opgaven skal der skal i forbindelse med afprøvningen af First Flush konceptet indarbej-
des et måleprogram. Dette skal dokumentere overfor miljømyndighederne at miljøkravene overholdes 
og resultaterne skal bidrage med viden til HOFOR om afløbstekniske forhold i forbindelse med First 
Flush.

Det skal under projekteringen afklares hvilket ambitionsniveau dette måleprogram skal udføres på. 
Skal det kun lige være tilstrækkeligt til at miljømyndighederne kan vurdere de miljømæssige forhold 
og konsekvenser, eller skal der indgås et partnerskab mellem de bydende, kommunen, HOFOR og 
vidensinstitutioner som f.eks. DTU eller Teknologisk Institut?

Alternativ glatførebekæmpelse - Kaliumformiat
Det er projektets overordnede målsætning at rent regnvand håndteres i grønne løsninger, og at 
beskidt overfladevand transporteres på belagte flader til kloak og ved skybrud til Landskronagade, 
hvorefter det ledes i havnen.

Det betyder, at der er et stort potentiale for at frakoble vand ved hjælp af grønne løsninger i projektet, 
når der ikke saltes med vejsalt.

Miljømæssigt er kaliumformiat en stor gevinst. Det nedbrydes i jorden til uskadelige komponenter, og 
træer og anden beplantning tager ikke skade af det. Denne gevinst har positiv konsekvens for regn-
skabet over afledte driftsudgifter.

Juridisk er alternativ glatførebekæmpelse med et produkt der er dyre end salt en udfordring – men det 
er i vejloven muligt at finde løsninger.

Dette er reguleret i forhold til privatvejsloven §80 og den kommunale fuldmagt.

Driften er ved at afprøve Kaliumforimat i byens parker.

Dette projekt bliver det første der afprøver det på vejarealer.



Fremidigt arealopgørelse

arealtype Etape 1
(m2)

Etape 2
(m2)

Etape 3
(m2)

Etape 4
(m2)

i alt
(m2)

Grønne arealer 600 2.100 0 500 3.100

Tage 2.000 1.800 1.900 1.800 7.500

veje 5.100 5.800 3.400 3.100 17.500

Fortov/cykelsti 2.000 2.000 1.700 1.100 6.800

i alt 9.700 11.700 7.100 6.500 34.900

Tabel 1: Arealanvendelse i etape 1-4 og i alt. Arealer er i m2.
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15 dimensioneringsforudsætninger for klimatilpasning

Den nutidige arealanvendelse er opgjort nedenfor på delområder og totalt. Entreprisegrænsen er i 
offentligt areal, og omfatter dermed ikke tagarealer.

I den fremtidige arealopgørelse er tagarealer mod gaden langs entreprisegrænsen er medtaget, da 
vand fra arealerne indgår i projektet.



Område/areal areal
(m2)

5 mm
Vol (m3)

T5 år
Vol (m3)

T10 år
Vol (m3)

T100 år
Vol (m3)

ETaPE 1

Grønne arealer 600 0 0 0 40

Tage 2.000 10 100 120 250

veje 5.100 20 250 310 630

Fortov/cykelsti 95 100 0.9 1.0 250

ETaPE 2

Grønne arealer 2.100 0 10 10 130

Tage 1.800 10 90 110 220

veje 5.800 20 280 350 720

Fortov/cykelsti 2.000 10 100 120 250

ETaPE 3

Grønne arealer 0 0 0 0 0

Tage 1.900 10 90 110 240

veje 3.400 10 170 200 420

Fortov/cykelsti 1.700 10 80 100 210

ETaPE 4

Grønne arealer 500 0 0 0 30

Tage 1.800 10 90 110 220

veje 3.100 10 150 190 390

Fortov/cykelsti 1.100 0 50 70 140

Tabel 3: Afstrømmende volumener fra etape 1-4 og totalt ved forskellige regn. Der regnes med varighed 12 timer.

<=T10 T100 <=T10 T100

arealtype Befæstelsegrad (%) Hydrologisk 
reduktionsfaktor (-)

Grønne arealer 5 50 0.9 1.0

Tage mod gaden 95 100 0.9 1.0

veje 95 100 0.9 1.0

Fortov/cykelsti 95 100 0.9 1.0

 Tabel 2. Befæstelsesgrader og hydrologisk reduktionsfaktorer.
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regnafstrømning

Afstrømning fra hvert delområde kan opgøres på grundlag af oplandsarealet, befæstelsesgraden, 
nedbøren, initialtabet og den hydrologiske reduktionsfaktor.
Vandmængderne kan da beregnes som Areal * befæstelsesgrad * (nedbør –initialtab) * hydr. red. 
faktor. Initialtab er 0,6 mm.

Der anvendes befæstelsesgrader og hydrologiske reduktionsfaktorer som vist i Tabel 2.

I Tabel 3 er vist hvor store volumener forskellig regn af 12 timers varighed vil give for hvert delområde 
og totalt set. Vandmængderne opgøres for nedbør for hhv. 5,10 og 100 år. De 3 regnhændelser har 
dybder på hhv. 57, 71 og 125 mm.
I tabellen er endvidere angivet beregningen på vandmængden for en mindre regn med dybden 5 mm.
Der regnes med klimafaktor på hhv. 1,2, 1,25, 1,3 og 1,4 og sikkerhedstillæg på 1,1.

16



arealtype Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 i alt

areal i alt (m2) 9.700 11.700 7.100 6.500 34.900

reduceret areal (m2) 8.675 9.225 6.650 5.725 30.365

afløb fra delområde (l/s) 24.0 25.5 18.4 15.8 84.0

Bassinvol (m3) 214 227 164 141 746

Tabel 4: Bassinvolumener for hver etape med et afløb på 28 l/s/red ha. Beregnet på en T-10
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Afløbstal for vejvand til fællessystem
Vejvand ledes droslet til fællessystem.
Den variable drosling skal som udgangspunkt være 4 l/s/red ha. Når afløbet overstiger 4 l/s/ha ledes 
vejvand til separat regnvandssystem.
Øvrige arealer (tagvand mod gaden, fortove, cykelstier mv.) afleder direkte til lokale grønne forsin-
kelsesvolumener, hvor dette kan indpasses. Forsinkelsesvolumener afvander til separat regnvandsy-
stem, som via Landskronagade leder vandet til Svanemølle Havn.
Hvor der ikke er plads til lokal forsinkelse kan der afledes direkte til separat regnvandssystem.
Separatsystemet drosles hvorved afløbet fra entrepriseområdet til Landskronagade begrænses. Af-
løbstallet er bestemmende for det nødvendige volumen af decentrale bassinløsninger, og fastsættes 
nedenfor.

Afløbstal til separatsystem
Til fastlæggelse af volumenkrav for grønne decentrale bassinløsninger på Bryggervangen skal der 
bestemmes et afløbstal. Afløbstallet er udtryk for den strømning, der er ud af de grønne decentrale 
bassiner ved en 10 års nedbørshændelse. Vandet kan enten strømme mod grundvandet som nedsiv-
ning eller til en ny separeringsledning i Landskronagade. Geologien i området tillader sandsynligvis 
kun en begrænset nedsivning, hvorfor afløbet primært vil være den nye separeringsledning.

Længden af Bryggervangen fra Australiensvej til Landskronagade er ca. 525 m. Det vurderes muligt at 
etablere i gennemsnit 1-2 m3 bassinpr. løbende meter. Det vil sige 525-1050 m3 som primært overfla-
deløsninger (ikke faskiner).

Det vurderes derfor at der er en udmærket balance mellem økonomi, afledning til recipient og hånd-
tering i grønne anlæg, hvis der dimensioneres en ledning på 315 mm i Landskronagade svarende til et 
afløbstal på 84 l/s (=28 l/s/red.Ha). Dette vil give et volumen på 752 m3, som skal håndtere i entre-
priseområdet efter de beskrevne principper. Kan der håndteres et større volumen og der med give 
mulighed for at reducere afløbstallet vil dette være at fortrække.

Det nødvendige volumen er omtrentligt, og skal bestemmes mere nøjagtigt med LTS beregninger. Det 
skal ligeledes anbefales, at LAR anlægget etableres med to afløbstal. Et lille afløbstal for den dybe 
del af LAR anlægget og et stort afløbstal for den højtliggende del af LAR anlægget. Derved sikres det, 
at vand ved små nedbørshændelser vil stå i en længere periode i LAR anlæggets dybe del og det er
først ved nedbørshændelser i nærheden af den dimensionsgivende regn, at den højtbeliggende del af 
LAR anlægget tages i anvendelse. Det kunne f.eks. være dele af vejbanen eller andre halvt befæstede 
områder, som ikke ønskes vanddækket i længere perioder.

En anden fordeling i forhold til hvor stort et volumen hvert delområde kan have, kan være mere hen-
sigtsmæssigt. Dette afhænger af valg af løsninger i forslaget.
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Figur 1: Vejprofil

Etape Sted vandstrøm (l/s)

3 til 2 Bryggervangen Syd til Skt. Kjelds Plads 1.100

2 til 1 Skt. Kjelds Plads til Bryggervangen Midt 1.650

1 til landskronagade Bryggervangen Midt til Landskronagade 1.800

4 til Kildevældssøen Kildevælds Plads til Kildevældssøen 450

Tabel 5: Maksimal vandstrøm ud af delområderne for T=100 år. 
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Vandmængder i l/s
Vandmængderne kan også opgøres fra hvert delområde som vandstrøm i l/s der
forlader området. Vandstrømmen afhænger dog meget af valg af løsning. Vandstrømmen
er beregnet for en løsning med følgende forudsætninger:

•	  Gentagelsesperiode 100 år iberegnet klimafaktor og sikkerhedstillæg

•	  Magasinering i systemet på 750 m3 (se afsnit oven for)

•	  Afledning via ø315 med maks 80 l/s kapacitet.

•	  Manningtal 30 for strømning på terræn

•	  Der regnes med tilstrømning fra skybrudsoplandet til entrepriseområdet med en 1D-1D model, 
som leder vandet til Bryggervangen når fællessystem går i overløb.

•	  Den hydrauliske model er baseret på koteplanen. (se efterfølgende kap.)

•	  Der er regnet med et vejprofil som vist på Figur 1.

•	 Magasinvolumener er i hydraulisk model fordelt i 6 mindre bassiner på Bryggervangen.

•	 Derved kan vandstrømmen bestemmes fra delområde 1 til delområde 2 osv. Resultatet er vist i 
Tabel 5 som maks. værdi.

Resultatet er omtrentligt. Omtrent halvdelen af det vand, som er beregnet at strømme på Brygger-
vangen er fra fællesoverløb (dvs. overløb fra riste og dæksler) i skybrudsoplandet. I beregningsmo-
dellen ledes dette overløbsvand direkte til Bryggervangen uden magasinering lokalt, hvilket er en 
konservativ antagelse/ en overestimering. 
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Opstuvninger på veje
Vandstrømmene giver, afhængig af anlæggets dimensionering, anledning til opstuvninger på vejen. 
Opstuvningen kan beregnes i Mike Urban/Flood og med Mannings formel og kan aflæses af Figur 2.
Faldet på Bryggervangen er omtrent 5 promille. Vanddybderne overskrider kantstenshøjder.
Ved højder over 20 cm står der vand ved sokkel, og ved 30 cm vand overskrides serviceniveauet for 
vand på terræn ved T=100 år.

Figur 2: Opstuvninger som funktion af vandstrøm. Højden er i cm over bund af rendesten. Sokkel er i 
højden 20 cm. Beregnet med Mannings formel.

Sokkel/skel

Fortov

Bund af rendesten

Serviceniveau
Der er beregnet opstuvninger i gaden med Mike Urban/Flood. Den største opstuvning sker i krydset 
Bryggervangen/Landskronagade, hvor opstuvningen er op til 10 cm ved skel (dvs. 30 cm over rende-
stens-bund ved en 100 års regn. Beregnet med Mannings formel er opstuvningen den samme (faldet 
er her 1-2 promille).

Beregningen viser dermed, at der akkurat ikke sker overskridelse af serviceniveau, men beregningen er 
omtrentlig. Terrænhævning (bump) til styring af vandet på Bryggervangen, så det løber ad Landskro-
nagade i stedet for til Kildevældssøen skal have en højde, som sikrer, at kraftigere regn end T=100 år 
ledes til Kildevældssøen. Bumpet skal således have en højde på anslået 25 cm over rendestensniveau 
for at undgå skadesgivende vanddybder. Den nødvendige højde af bump bestemmes under detailpro-
jektering på baggrund af opmåling eller scanning af terræn.

Alle gadevendte tagearealer skal indgå i dimensionering af løsningerne også selv om tagene på nuvæ-
rende tidspunkt ikke er muligt at afkoble til løsningerne.



Figur 4: Tracé for koteplan fra Australiensvej til Kildevældssøen

Figur 5:  Eksisterende terræn (stiplet) og foreslået fremtidigt terræn(fuldt optrukken) fra Australiensvej til Kildevældssøen.

Koteplan er vist på Figur 2. 

Figur 2: Eksisterende terræn (stiplet) og foreslået fremtidigt terræn(fuldt optrukken) fra Australiensvej til Kildevældssøen. 

Planterræn i forhold til statusterræn er vist i Tabel 1. 

Tabel 1: Foreslået fremtidigt terræn  i forhold til eksisterende. Stationering er fra Australiensvej. 

Station  Eksiterende‐
terræn 

Fremtidigt  
terræn 

Forskel 
(fremtidigt minus 
eksisterende) 

Fald promille
(nedstrøms) 

Sted

0  13.40  13.3 ‐0.10 4.8 Australiensvej

250  12.05  12.1 0.05 1.8 Skt. Kjelds Plads Indløb

305  12.09  12 ‐0.09 ‐33.3 Skt. Kjelds Plads

311  12.03  12.1 0.17 0.0 Skt. Kjelds Plads udløb

312  12.02  12.1 0.18 25.0 Skt. Kjelds Plads udløb

320  12.02  12 ‐0.02 5.6 Bryggervangen nedstrøms Skt. Kjelds Plads 

500  11.06  11 ‐0.06 0.0 Bryggervangen/Landskronagade 

520  10.99  11 0.01 ‐20.0 Bryggervangen/Landskronagade 

530  10.97  11.2 0.23 0.0 Bryggervangen nedstrøms Landskronagade 

540  10.94  11.2 0.26 40.0 Bryggervangen nedstrøms Landskronagade 

550  10.92  10.8 ‐0.11 5.0 Bryggervangen nedstrøms Landskronagade 

660  10.30  10.25 ‐0.05 5.0 Bryggervangen/Vognmandsmarken 

710  10.25  10 ‐0.25 87.8 Vognmandsmarken

750  6.49  6.49 0.00 Kildevældssøen

Det understreges at det fremtidige terræn vist på figur X og i tabel X kun er vist som et forslag. Det står de bydende frit 
for at projektere anderledes under hensynstagen til de fastlagte fremtidige strømningsveje.  

1.2 Australiensvej til Landskronagade 
Kote plan følger tracé vist på Figur 1 fra Australiensvej ad Bryggervangen til Kildevældssøen. 
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vejledende koteplan

Danmarks Digitale Højdemodel er brugt. Modellen kan afvige betragteligt fra de faktiske forhold. 
Koteplan er derfor omtrentlig. Det anbefales at måle detaljeret op og revidere koteplanen derefter. 
Der er lavet koteplan for to længdesnit:

1. Fra Australiensvej til Kildevældssøen - Figur 5

2. Fra Australiensvej til Landskronagade - Figur 6

I koteplanen indgår en mindre terrænhævning ved udløbet fra Sankt. Kjelds Plads med henblik på 
magasinering, samt en terrænhævning ved Bryggervangen/Landskronagade krydset med henblik på 
at styre terrænstrømning ad Landskronagade.

1.1 australiensvej til Kildevældssøen
Kote plan følger tracé vist på Figur 4 
fra Australiensvej ad Bryggervangen til 
Kildevældssøen.

Koteplan er vist på Figur 5.

Planterræn i forhold til statusterræn er 
vist i Tabel 7.

Det understreges at det fremtidige 
terræn vist på Figur 6 og i Tabel 7 kun 
er vist som et forslag. Det står de by-
dende frit for at projektere anderledes 
under hensynstagen til de fastlagte 
fremtidige strømningsveje.

17



Tabel 6: Foreslået fremtidigt terræn  i forhold til eksisterende. Stationering er fra Australiensvej.

Figur 3: Tracé for koteplan fra Australiensvej til Landskronagade

Koteplan er vist på Figur 2. 

Figur 2: Eksisterende terræn (stiplet) og foreslået fremtidigt terræn(fuldt optrukken) fra Australiensvej til Kildevældssøen. 

Planterræn i forhold til statusterræn er vist i Tabel 1. 

Tabel 1: Foreslået fremtidigt terræn  i forhold til eksisterende. Stationering er fra Australiensvej. 

Station  Eksiterende‐
terræn 

Fremtidigt  
terræn 

Forskel 
(fremtidigt minus 
eksisterende) 

Fald promille
(nedstrøms) 

Sted

0  13.40  13.3 ‐0.10 4.8 Australiensvej

250  12.05  12.1 0.05 1.8 Skt. Kjelds Plads Indløb

305  12.09  12 ‐0.09 ‐33.3 Skt. Kjelds Plads

311  12.03  12.1 0.17 0.0 Skt. Kjelds Plads udløb

312  12.02  12.1 0.18 25.0 Skt. Kjelds Plads udløb

320  12.02  12 ‐0.02 5.6 Bryggervangen nedstrøms Skt. Kjelds Plads 

500  11.06  11 ‐0.06 0.0 Bryggervangen/Landskronagade 

520  10.99  11 0.01 ‐20.0 Bryggervangen/Landskronagade 

530  10.97  11.2 0.23 0.0 Bryggervangen nedstrøms Landskronagade 

540  10.94  11.2 0.26 40.0 Bryggervangen nedstrøms Landskronagade 

550  10.92  10.8 ‐0.11 5.0 Bryggervangen nedstrøms Landskronagade 

660  10.30  10.25 ‐0.05 5.0 Bryggervangen/Vognmandsmarken 

710  10.25  10 ‐0.25 87.8 Vognmandsmarken

750  6.49  6.49 0.00 Kildevældssøen

Det understreges at det fremtidige terræn vist på figur X og i tabel X kun er vist som et forslag. Det står de bydende frit 
for at projektere anderledes under hensynstagen til de fastlagte fremtidige strømningsveje.  

1.2 Australiensvej til Landskronagade 
Kote plan følger tracé vist på Figur 1 fra Australiensvej ad Bryggervangen til Kildevældssøen. 
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1.2 australiensvej til landskronagade

Kote plan følger tracé vist på Figur 3 fra 
Australiensvej ad Bryggervangen til Kilde-
vældssøen.

Det eksisterende terræn viser tydelig en 
hydraulisk udfordring, idet regnvand fra 
krydset Bryggervangen/Landskronagade skal 
kunne løbe via terræn forbi Vennemindevej. 
Dette kan evt. ske ved en terrænregulering 
som angivet ved Figur 6 ”Foreslået fremti-
digt terræn” såfremt øvrige eksisterende og 
planlagte forhold tillader dette.

Foreslået fremtidigt terræn i forhold til eksi-
sterende terræn er vist i Tabel 7.

Forskelle på foreslået fremtidigt terræn og eksisterende terræn skal optimeres således der terrænreguleres 
mindst muligt. Herunder forudsættes fjernelse af vejbump. 

Det understreges at det fremtidige terræn vist på Figur 6 og i Tabel 7 kun er vist som et forslag. Det står de 
bydende frit for at projektere anderledes under hensynstagen til de fastlagte fremtidige strømningsveje.



Figur 3: Tracé for koteplan fra Australiensvej til Landskronagade 

Koteplan er vist på  

Figur 4. 

Figur 6: Eksisterende terræn (stiplet) og foreslået fremtidigt terræn (på figuren benævnt ”Alternativt planterræn”) (fuldt optrukken) fra 
Australiensvej til Landskronagade
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Tabel 1: Foreslået fremtidigt terræn  i forhold til eksisterende. Stationering er fra Australiensvej.

Figur 4: Eksisterende terræn (stiplet) og foreslået fremtidigt terræn (på figuren benævnt ”Alternativt planterræn”) (fuldt optrukken)
fra Australiensvej til Landskronagade 

Det eksisterende terræn viser tydelig en hydraulisk udfordring, idet regnvand fra krydset 
Bryggervangen/Landskronagade skal kunne løbe via terræn forbi Vennemindevej. Dette kan evt. ske ved en 
terrænregulering som angivet ved fig. 12 ”Foreslået fremtidigt terræn” såfremt øvrige eksisterende og planlagte 
forhold tillader dette. 

Foreslået fremtidigt terræn i forhold til eksisterende terræn er vist i Tabel 2. 

Tabel 2: Foreslået fremtidigt terræn i forhold til eksisternde. Stationering er fra Australiensvej. 

Station  Eksisterendeterr
æn 

Foreslået 
fremtidigt  
terræn 

Forskel (fremtidigt
minus 
eksisterende) 

Fald promille
(nedstrøms) 

Sted

0  13.40  13.3  ‐0.10  4.8  Australiensvej 

250  12.05  12.1  0.05  1.8  Skt. Kjelds Plads Indløb 

305  12.09  12  ‐0.09  ‐16.7  Skt. Kjelds Plads 

311  12.04  12.1  0.06  0.0  Skt. Kjelds Plads udløb 

312  12.02  12.1  0.08  12.5  Skt. Kjelds Plads udløb 

320  12.02  12  ‐0.02  5.6  Bryggervangen nedstrøms Skt. Kjelds Plads 

450  11,33  11,33  0,00  2.7   

500  11,05  11,15  0,10  0,5  Bryggervangen/Landskronagade 

520  10,99  11,14  0,15  2,0  Bryggervangen/Landskronagade 

530  11,04  11,12  0,08  1,0  Bryggervangen nedstrøms Landskronagade 

540  11,07  11,11  0,04  1,0  Bryggervangen nedstrøms Landskronagade 

550  11,08  11,1  0,02  1,0  Bryggervangen nedstrøms Landskronagade 

650  11,08  10,985  ‐0,10  1,0   

670  11,22  10,98  ‐0,24  8,1  Vennemindevej 

685  11,22  10,95  ‐0,27  9,7   

700  11,22  10,8  ‐0,42  ‐15,4   

790  10,01  10,01  0,00  ‐12,7  Helsingborggade 

1100  6,92  6,92  0,00  ‐6,3   

Forskelle på foreslået fremtidigt terræn og eksisterende terræn skal optimeres således der terrænreguleres mindst 
muligt. Herunder forudsættes fjernelse af vejbump.  

Det understreges at det fremtidige terræn vist på figur X og i tabel X kun er vist som et forslag. Det står de bydende frit 
for at projektere anderledes under hensynstagen til de fastlagte fremtidige strømningsveje.  

 
1. Australiensvej til Kildevældssøen 
Koteplan følger tracé vist på Figur 3 
fra Australiensvej ad Bryggervangen til 
Kildevældssøen. 
Koteplan er vist på Figur 4. 
Planterræn i forhold til eksisterende 
terræn er vist i Tabel 6. 
Stationering Status 
Træn Forskel 
(plan minus status) 
Promillefald 
2. Australiensvej til Landskronagade 

Tabel 7: Foreslået fremtidigt terræn i forhold til eksisternde. Stationering er fra Australiensvej.
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tilgrænsende projekter

1. Grøn renovering af Samsøegade – a/B Jagtgården
Skal æstetisk hænge sammen med Bryggervangen, men uafklaret, hvem der begynder først.

2. mulig byfornyelse australiensvej + Bryggervangen 1-3
Evt. stilladskonflikt.

3. Fremtidens Gårdhave – Skt. Kjelds Karreen
Her håndteres regnvand lokalt til en 10-års regn og derefter overløb til Skt. Kjelds Plads/Skt. 
Kjelds Gade.

4. Byfornyelse langøgård (Tåsingegade/Skt. Kjelds Plads)
Nye vinduer hvilket kan betyde stilladser/byggepladskonflikt.

5.  altaner – Bryggervangen 34-40
Udføres efter planen 2014, men beboere i stueetagen er interesseret i forhaver, da de ikke kan få 
altaner.

6. Gårdfornyelse Otto mallings Gade
Overløb af skybrudsregn til Landskronagade.

7. (Evt. Gadeforskønnelse lange müllers Gade)
Overløb til Landskronagade

18

8. Fremtidens Gårdhave – Østergården
Kunne lede regnvand til Landskronagade. Som ud-
gangspunktet arbejdes der med overløb til Vognmands-
marken/Kildevældssøen.

9. Forbedring af Kildevældsparken
Renovering af boldbane og etablering af aktivitetsbånd 
nord for parken og hundeløbegård.

10. Kulturcenter Kildevældsskolen
Anlæg af kulturcenter ved Kildevældsskolen. Der arbej-
des med at skabe en god og synlighed forbindelse fra 
kvarteret til kulturcenteret

11. Ny Skolegård Kildevældsskolen (+ regnvand)

12. Omøgade grøn renovering
Nogle beboere arbejder på at skabe en grønnere gade.

13. (Evt. projekt på Sejrøgade 4 – Finansiel stabilitet)
Det kunne give en facade på Skt. Kjelds Plads, som 
man kan tegne sig op imod.

14.  vindues- og tagrenovering på Stiftelsen Teilmands 
minde
(Bryggervangen 59-65). Udføres sommeren 2015.

15. Fjernvarme. udføres 2015 og primo 2016.
(den røde streg på kortet er fjernvarme)


