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Foranderlig og forunderlig bynatur på Skt Kjelds Plads

4

VI HAR BRUG FOR NATUREN!
Vi har brug for naturen. Både rationelt og æstetisk. Fremtidens København skal derfor kunne tilgodese og
inkorporere begge dele.
Ingen steder kommer dette så klart til udtryk som i udfordringen omkring klimatilpasning. Hvis vi lærer af
naturens processer til at klimatilpasse København, gør vi byen klimarobust, samtidig med at vi gør byen
bedre, sundere og mere behagelig at leve i.
Og derfor har vi brug for bynatur. Bynatur er ikke natur, som vi kender den fra vores rejser ud af byen.
Bynatur er det groede miljø i sameksistens med det byggede miljø.

Kort sagt: Alt det, der gør livet i byen værd at leve.
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Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads handler derfor om klimatilpasning. Men projektet handler også om
meget mere end det. Det handler om alt det ekstra, vi kan få ud af at klimatilpasse vores by: Det blå, det
grønne, det sunde, det aktive og det sociale.

VI HAR BRUG FOR NATUR

Bynaturen giver rationelle løsninger på klimasikring, bæredygtighed og øget biodiversitet. Men lige så
vigtigt er det, at bynaturen rummer æstetiske kvaliteter, som gør det meget mere inspirerende og meningsfuldt at være til i byen.
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KØBENHAVNSK BYNATUR

Hvad er københavnsk bynatur?
Bynatur er ikke som den natur, vi kender fra den vilde skov, den
frie kyst eller det åbne land. Bynatur er ikke bare natur hentet
ind i byen. Bynatur er noget andet. Bynatur er en ny type natur
i byen. Bynatur er det groede miljø i sameksistens med det
byggede miljø. Miljøer, der eksisterer under hver deres vilkår i
byen. Kun tilsammen udgør de den fuldendte byarkitektur.
Bynatur har både en praktisk funktion og en æstetisk funktion.
Den kan løse en masse af de problemer, vores byer står overfor
i dag - fra overophedning og forurening til skybrudshåndtering
og klimatilpasning. Men den kan også gøre livet mere værd at
leve og inspirere til nye sociale fællesskaber, nye muligheder
for kreativ skaberkraft og nye aktive og sunde former for liv.
En ægte københavnsk bynatur er derfor en bynatur, der på
én gang er æstetisk og funktionel, biodivers og bæredygtig,
vild og bylivsfremmende, grøn og blå, klimatilpasset og historiefortællende, stemningsfremkaldende og medskabende.
En bynatur der giver københavnerne en stærk æstetisk naturfølelse lige udenfor deres hoveddør.
Den københavnske bynatur lærer af karakteristiske københavnske biotoper som Utterslev Mose, Kongelunden og Amager Fælled og bruger deres processer rationelt og æstetisk inde i
byen. På den måde får den københavnske bynatur en identitet
og et udtryk, der bliver ligeså definerende og ikonisk for byen
som københavnerflisen og københavnerlampen.
Det er københavnsk bynatur.
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VISION

Vi vil lade København slå rødder i de blågrønne byrum ved
Bryggervangen og Skt Kjelds Plads!
Vi vil skabe en ægte københavnsk klimatilpasning, der består
af enkle og robuste løsninger kombineret med urban design i
verdensklasse og en stedsspecifik bynatur, der er vild, grøn, blå
og som fungerer som katalysator for byens aktive, kreative og
sociale liv.
Vi vil skabe en hel københavnsk byarkitektur, der består af
både det byggede og det groede miljø i en kraftfuld og fuldendt
ligevægt. Med løsninger, stemninger og udtryk der bliver stadig
bedre, stadig stærkere og stadig mere komplette - fordi byen
gror.
Og vi vil lade fremtidens Københavnerfortælling blive en
blågrøn historie om byens natur, om en bæredygtig fremtid og
om københavnernes rolle som medskabere af deres by, deres
liv og deres verden.
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Sommerscenarie på Skt Kjelds Plads: Boboerne fra boligkarréen har rykket børnefødselsdagen ud i solen og børnene leger i bakkerne.
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MISSION

Vi vil sammen med Københavns Kommune skabe et vartegn
for Klimakvarteret, der bliver et internationalt førende eksempel på, hvordan man ved hjælp af klimatilpasning kan skabe
nye og spektakulære rammer for et enestående, socialt og
aktivt hverdagsliv.
Vi vil sammen med kommunens centre og afdelinger skabe et
projekt, der kombinerer letoverførlige klimatekniske løsninger
med en række principper og metoder for bynatur-design, der
kan danne eksempel, inspiration og læring for resten af Københavns klimatilpasningsprojekter.
Vi vil sammen med Områdefornyelsen skabe en proces, der
sikrer den lokale forankring og det lokale ejerskab og ikke bliver
et top down projekt. Projektet skal spire op fra og slå rod i
borgerne selv.
Og vi vil sammen med Klimakvarterets beboere designe, plante
og gro en sanselig, varieret, blågrøn og specifikt københavnsk
bynatur, der kommer til at være rygraden i kvarterets fremtidige identitet og liv.
Lokal forankring og selvgroet identitet
Projektet skal spire op fra og slå rod i borgerne selv!
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Efterårsscenarie på Skt Kjelds Plads: 3.A fra Kildevældsskolen har temadag om bynatur og er ude og plante træer på pladsen med studerende fra KU Life
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ENGAGEMENT

Forholdet mellem københavner og by er under forandring i
disse år. Som borgere vil vi ikke længere bare være forbrugere
af byen. Vi vil være medskabere af byen, fordi det er her, vi lever vores liv, og fordi det giver mest mening for os, hvis vi føler
en stærk tilknytning til vores by, vores kvarter, vores gade og
vores naboer.
Vi udvikler byen sammen. Derfor er det vores ambition med
dette projekt at forløse - og bygge videre på - det store engagement, som præger Skt. Kjelds kvarteret allerede i dag. Vi tror
nemlig på, at der er uanede byudviklingspotentialer forbundet
med de mennesker, som kan og vil tage ejerskab for udviklingen af deres lokale miljø.
Ved at inddrage alle engagerede borgere i udviklingen af Skt.
Kjelds kvarteret kan vi rodfæste et engagement, et ejerskab og
en fælles identitet i hele Klimakvarteret. Et engagement der
kan blive pejlemærke for hvordan vi kan få et styrket socialt og
aktivt fællesskab i København til at gro.
Vi foreslår derfor at inddrage områdets beboere mest muligt,
strækkende sig over alle tre faser af projektet og videre frem.
Vi tror på, at det er igennem aktiv medskabelse af det groede
miljø, at man opnår et ægte engagement i sin by og sit lokalmiljø. Det er gennem aktiv involvering i fx plantning af træer,
vedligeholdelse af regnbede eller ved at vi deler vores bynaturoplevelser med hinanden, at vi lærer om os selv, vores kvarter
og vores by. Og derigennem får et nyt og stærkt tilhørsfold til
der, hvor vi bor og lever.
I Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads vil vi arbejde med fem
faser af borgerengagement:
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1 UDVÆLGELSE

2 REALISERING

På både Skt. Kjelds Plads og i Bryggervangen udpeges en
række grønne steder, der skabes som såkaldte jord under
neglene-områder, hvis udtryk med vilje ikke er bestemt fra
starten af. Disse områder vil vi i den videre proces ‘parre’ med
forskellige interessent- og brugergrupper, der sammen med
rådgiverteamet og udbyder skal stå for at udvikle området.

Hver biotop, som vi finder frem til i de enkelte jord under
neglene-områder, trækker på særtræk fra udvalgte naturområder rundt om og i København: Utterslev Mose, Kongelunden,
Amager Fælled, etc. Ved at nøje udpege og drage paralleller
mellem de mikroklimatiske forhold i Skt. Kjeld kvarteret og i de
lokale københavnske naturområder kan vi således lære af den
københavnske natur og aktivt bruge dens processer og løsninger i Klimakvarteret, samtidig med at kvarterets natur bliver helt særegen stedsspecifik – helt særegent københavnsk.

Ved at analysere hvilken bynaturtype, der er optimal for hvert
enkelt jord under neglene-område (i forhold til det pågældende
steds mikroklima, hydrauliske tilførsel, jordbundsforhold, forsyningsveje og ønsker til rekreativt brug) kan vi som rådgivere
professionelt udvælge, hvilken type københavnsk biotop, der
er bedst egnet til de forskellige steder. Men præcist hvordan
denne biotop så skal se ud, er det op til hver enkelt gruppe at
bestemme.

Hver gruppe, der er tilknyttet de forskellige jord under negleneområder, bliver også engageret i den videre realisering, ligesom
også resten af kvarteret kan inviteres. Dette arbejde kan eksempelvis bestå i at hjælpe med at kultivere jorden, så frøene,
plante træerne, etc. I den forbindelse vil ekskursioner til de
københavnske naturområder være oplagt som fælles inspirations- og læringsture.

5 DELING

Bynaturen i Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen vil blive designet på en sådan måde, at den kræver et minimum af pleje.
Alligevel vil der også være gode muligheder for at involvere
borgere og brugere i dette arbejde. Fx kan man hjælpe økosystemet på vej efter kraftige regnskyl, ved at børnehavebørn
eksempelvis samler blade i Fælledparken og spreder dem ud
under træerne på Skt. Kjelds Plads eller fordeler det afklippede
græs i bedene langs vejen.

Ved at inddrage og engagere borgere og brugere i designet,
realiseringen og plejen af deres bynatur skabes helt naturligt
øget bevidsthed og opmærksomhed om naturens processer.
Men ved at arbejde målrettet med læring igennem hele processen kan vi også skabe øget indsigt i menneskets og naturens
samspil og en dybere forståelse af, hvorfor naturen er så vigtig
for os – både rationelt og æstetisk.

Delebiler, delelejligheder, delecykler. København har en stigende tendens til at blive en deleby - et revolutionerende
bæredygtigt fænomen, som Klimakvarteret skal understøtte.
Derfor vil en naturlig sidste del af engagementsprocessen
være deling: Hvor borgene deler deres oplevelser på de sociale
medier med deres venner og bekendte; hvor Skt. Kjelds Kvarter
deler deres erfaringer med byens andre områdefornyelser; hvor
Københavns Kommune deler sin viden med andre byer og relevante myndigheder – og med resten af verden.

Bynaturen i Klimakvarteret skal pr definition være vild og gro
frit, men nogle gange vil den alligevel have behov for at man
tynder lidt ud i den pga. det begrænsede areal. Også her kan
lokale ildsjæle hjælpe til evt. i samarbejde med Gartnerskolen
eller Københavns Universitet LIFE.

Dette målrettede læringsarbejde kan fx ske gennem ekskursioner til de lokale københavnske naturområder, ved at anvise
yderligere videnmuligheder eller gennem deciderede læringsforløb – hvor fx et samarbejde med Bynaturuddannelsen vil
være en oplagt mulighed. Det er ved at arbejde og ved at lære
om bynaturen, at man for alvor forstår den.

Der arbejdes altså med mulighed for deling på alle niveauer:
fra særlige Klimakvarter Frøblandinger i små Hariboposer, så
man kan få en biotop med bynatur fra Skt Kjelds Plads med i
kolonihaven, til en strategisk metode at arbejde med bynatur
og klimatilpasning på, som kan eksporteres fra København til
resten af verdens storbyer.

INTRODUKTION

4 LÆRING

02

3 PLEJE
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VÆRDIER

Vi arbejder for, at alt har en nytteværdi og en rekreativ værdi.
Det er derfor vigtigt for os, at alle løsninger bør have både en
funktionel værdi og en oplevelsesmæssig værdi. En rationel
værdi og en æstetisk værdi.
Klimatilpasning har en praktisk værdi og skaber en ny infrastruktur, der sikrer vandafledning. Tilsvarende har bynatur en
herlighedsværdi, der udnytter vandet rekreativt og skaber
oplevelser og rum for sociale fællesskaber, der giver mening.
Vi har derfor valgt at beskrive henholdsvis målbarhed og
mærkbarhed for samtlige af projektets løsninger. På den måde
sikrer vi, at denne komplementaritet gennemsyrer alle projektets løsninger og kvaliteter - fra design og projektering til
realisering og overlevering til beboerne.
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BRUG NATUREN I BYEN!

Dette forslag bygger på fem hovedgreb, der alle har det
tilfælles, at de maksimerer graden af blåt og grønt i Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads. Dette har flere positive effekter:
•

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads gøres så attraktiv, sanselig og naturrig som muligt, hvilket ansporer til ophold,
rekreative aktiviter, socialt byliv og nye naturoplevelser.

•

Klimatilpasningen får optimale betingelser både for lokal
nedsivning af hverdagsregn såvel som for bortledning af
regnvand ved skybrud.

•

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads opleves som én sammenhængende enhed, der samtidig indeholder stor variation i de forskellige pladser og grønne hjørner.

•

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads får en stærk identitet
som byens blågrønne vartegn for klimatilpasning.

•

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads opleves som et trygt og
sikkert sted for fodgængere og bløde trafikanter såvel som
bilister.

•

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads skaber maksimal
blågrøn synergi med kvarterets øvrige klimainitiativer.

Vi vil her beskrive hver af de fem greb:
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Central LAR ved
Kildevælds plads

Central LAR ved krydset
til Landskronagade

Central LAR på pladsen
ved Victor Bendix Gade

Central LAR på
Skt. Kjelds Plads

FORTÆT OG VARIÉR LAR-LØSNINGERNE!

BRUG NATUREN!

Vi anbefaler at fortætte, forsamle og forstørre projektets LARløsninger frem for at sprede mindre løsninger bredt ud over
området. Dette skyldes, at større løsninger kræver mindre pleje
og har en lavere anlægssum. Samtidig har større økosystemer
en højere grad af levedygtighed, kan gøres mere varierede og
skaber større rekreativ og æstetisk værdi for beboerne. Fortætning og variation skaber altså størst merværdi!

København bør ikke klimatilpasses med endnu flere hårde
overflader, avancerede kloakker og nye teknologiske fliser, som
alligevel er outdatede om 10 år. Vi anbefaler at bruge naturen
- den har trods alt fungeret de sidste 4,5 mia år. Klimatilpas
København med topografi, jordbundsforhold og beplantning!

Forbindelsen til
Svanemøllen

Forbedring af
Kildevældsparken

Hastighedsnedsættelse til 30 km/t
på Bryggervangen

Gårdfornyelse
Grøn renovering

Cykelstier på begge
sider af vejen

Altid gennem
det grønne
Grøn taghave
Altaner og haver

Busstop

Evt. nyt projekt
Fremtidens gårdhave
Prioritering af forbindelsen mellem
baggård, lejlighed, udviddet kantzone
og grønt (uden biltrafik)

Grøn renovering af
Samsøgade

Forbindelsen til
Fælledparken

SÆT FARTEN NED!

STYRK KANTZONER!

Lad bynaturen styrke de mange lokale initiativer, som allerede
er på færde i Skt Kjelds kvarter i dag. Brug projektet som en
grøn katalysator for det private engagement og borgernes
medskabelse. Det giver maksimalt impact både fysisk, socialt
og immaterielt og styrker områdets samlede biodiversitet og
bæredygtige profil.

Bynaturen fungerer hastighedsnedsættende. Dels slynger
vejen sig. Dels medfører beplantningen, at man som bilist
kun kan se kortere sekvenser af gangen. Begge dele medfører
lavere fart, større tryghed og forbedret sikkerhed. Bløde trafikanter får samtidig den maksimale oplevelse af at køre af
Bryggervangen og Skt. Kjelds plads: De ledes igennem bynaturen og får en ‘ud-af-byen-oplevelse’. I dag er der 15.300 m2
asfalteret kørevej. I fremtiden blot 5.650 m2 kørevej.

Natur og by kan ikke blandes - de er to vidt forskellige miljøer,
der kræver hver deres vidt forskellige tilgang. Men ved at sidestille dem og optimere hver især på deres egne betingelser, kan
vi skabe kæmpe gevinst for alle. Ved at arbejde målrettet med
at styrke kantzonerne i projektet, kan vi skabe små lommer for
improviseret ophold, større pladser for aktiviteter tæt på bygningerne og samtidig forbedre mikroklimaet og den generelle
herlighedsværdi inde i lejlighederne gennem udsigt, læ for
vinden om vinteren og skygge for solen på varme sommerdage.

03

STYRK LOKALE INITIATIVER!

BYRUM OG BYNATUR

Kommende metrostation
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STØRST VARIATION!

Det regner ofte i Danmark. Gerne i byger. Nogle er kraftige og
intense, men kortvarige. Mens det andre gange kan være gråt
og regnfuldt flere dage i træk. Fra den blideste støvregn, til det
kraftigste skybrud.
Vores projekt er ligeså nuanceret, som der findes regnhændelser i Danmark. Bryggervangen og Skt Kjelds Plads skifter ansigt
med vejret.
For at opnå det mest spændende og oplevelsesrige byrumsforløb har alle lar-løsningerne forskellige dimensioner og placering. Opland, hydrauliske forhold og opstuvning bliver så divers
som muligt, så behovet for en varieret bynatur med mange
forskellige øko-system-ydelser bliver større. En evig foranderlig
Bryggervang. En konstant og stabil relation mellem regnvand,
jordbundsforhold og beplantning, som vi kender det fra naturen.
Vores plan for regnvandshåndtering opfylder Københavns
Kommunes målsætning om håndtering af mindst 30 % af en

10-års regn ved grønne overfladeløsninger samt serviceniveauet for skybrud, hvor regnvandet ikke må overstige 10 cm på
terræn oftere end hvert 100. år.
I forhold til 10 års regnen tilbageholdes mest muligt af det
rene regnvand i decentrale grønne LAR-elementer langs Bryggervangen, mens resterende mængder afledes på overfladen til
centrale større LAR-anlæg til nedsivning, fordampning, forsinkelse og videre afledning.
Under skybrud benyttes et let reguleret terræn til at aflede regnvandet via planlagte skybrudsvandveje, jf. projektbeskrivelsen. Der udføres som udgangspunkt minimal terrænregulering
som sikrer en robust afledning af regnvand fra området. Terrænregulering udføres ud for Landskronagade, så afstrømningen fra den sydlige del af Bryggervangen kan afledes i retning
af Landskronagade mod havnen. Tærsklen ud for Landskronegade indrettes sådan, at afstrømningen under større skybrud
kan passere videre mod Kildevældssøen.
Vores løsning håndterer vejvandet fra Bryggervangen i et robust fleksibelt First Flush system, som separerer miljøbelastet
vejvand fra det øvrige overfladevand. Det miljøbelastede First

MÅLBART: 30 % af regnvandet håndteres i grønne løsninger på teræn
MÆRKBART: Ingen oversvømmede kældre og uhensigtmæssige opstuvninger
på terræn
MÅLBART: Mindre befæstet areal og mere grønt
MÆRKBART: Kvalitativ æstetisk naturfølelse

Flush vejvand afledes til eksisterende fælleskloak til renseanlæg, mens det renere Second Flush afledes via rendestenen
til større centrale LAR-løsninger, hvor det håndteres sammen
med det øvrige overfladevand.
Løsningsforslaget lægger op til en integreret håndtering af
regnvand i den planlagte bynatur, hvor vegetation og træer benyttes til at fremme mulighederne for nedsivning og fordampning. Løsninger for overfladevand og bynatur holdes adskilt
sådan at vedligehold og udskiftning af filtermuld kan foretages
uden at skade det etablerede økosystem.

152 m3 central LAR

44 m3 decentral LAR

104 m3 central LAR
49 m3 decentral LAR

375 m3 central LAR

85%

15%

100%

DECENTRALE LØSNINGER

SAMMENHÆNGENDE DIVERS BYNATUR

Størstedelen af regnvandet håndteres i 4 centrale klimaløsninger
på hhv Skt Kjelds Plads og ved pladsen på Landskronagade. Det er
her man kan opnå den kraftigste ‘ud-af-byen’- oplevelse, samtidig med at det er her, vi kan håndtere størstedelen af regnvandet
ved hverdagshændelser. Det er også her, Second Flush-regnvand
ledes til og renses dels af filtermuld og dels af beplantning. Her vil
man kunne måle vandets forureningsgrader, fra det ankommer til
pladsen og til det ledes videre mod de lavest liggende områder, og
drage erfaringer af planternes evne til at rense vandet.

Langs Brygggervangen placeres en række mindre decentrale
løsninger, hvor regnvand fra fortorve, cykelstier og tage ledes
mod og håndteres. Det er her i de mindre, grønne lommeanlæg,
at beboerne kan møde bynaturen - lige uden for døren.

De to forskellige typer af løsninger skaber tilsammen et varieret bynaturforløb, som både giver mulighed for mange forskellige rumdannelser, skaber et varieret og rigt naturudtryk
og har maksimal funktionel og klimateknisk værdi. Samtidig
udgør det sammenhængende lange, grønne strøg en naturlig
spredningskorridor for insekter og fugle mellem Fælledparken
og Kildeparken. Bynaturens store variation gør også at Bryggervangen og Skt Kjelds Plads vil få en foranderlig mærkbarhed
i løbet af året.
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CENTRALE LØSNINGER
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46 m3 decentral LAR
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HELHEDSPLAN

736 m2 grønt areal,
Central LAR

Kildevælds Plads

Økosystem fra Gentofte Sø

Gårdfornyelse

Vand til Kildevældssøen via
kuppelrist med sandfang

Brønd med vandbremse

/t

Evt. gadeforskønnelse

Prøveudtagningsbrønd

m

Kildevældsparken

k
30

Pladsen foran kirken
Brønd med vandbremse

30 km

/t

Solspot

Vand til regnvandsledning ø315
via kuppelrist med sandfang
361 m2 grønt areal,
Central LAR

Skybrudsøer
Økosystem fra Knurrenborg

Opholdsnicher

Økosystem fra Amager Fælled

Prøveudtagningsbrønd

30 km/t

226 m2 grønt areal,
Central LAR

Brønd med va

Grøn renovering i Omøgade

Fretiden Gårdhave
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Tåsinge Plads

Byfornyelse

Økosystem fra Utterslev Mose

Fremtiden Gårdhave

Cafeliv

Bus 4

A

Solspot
Nye forhaver og altaner

Brønd med vandbremse

Økosystem fra Rude Skov
463 m2 grønt areal,
Central LAR

andbremse

30 km/t

1.395 m2 grønt areal,
Central LAR

Pauser på vejen

Brønd med vandbremse

Bølgende vandrende

Brønd med vandbremse

30 km/t

Prøveudtagningsbrønd

829 m2 grønt areal,
Central LAR

551 m2 grønt areal,
Central LAR

Økosystem fra Ravnsholt Skov
Grillplads
Døgn Netto

30 km/t

Prøveudtagningsbrønd

Økosystem fra Valby Hegn

Økosystem fra Kongelunden

Brønd med vandbremse

Super Best

1:1000
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Kildevældsparken

KVALITATIV BYNATUR

Klimatilpasning i København hverken behøver eller bør involvere rør, belagte flader eller teknologiske fortove. I stedet bør
den - ligesom i naturen – basere sig på topografi, jordbundsforhold, beplantning, naturlig nedsivning mv. Ved på den måde
at bruge naturens processer kan vi opnå komplementære løsninger, der både favner klimatilpasningens målbare og kvantitative udfordring, samtidig med at der opnås en kvalitativ og
mærkbar merværdi.
I dette projekt lærer vi af naturen i Københavns periferi. Lærer
af de processer, der er på spil, og bruger dem til at gøre byen
klimarobust. Gennem at have studeret en lang række naturområder uden for København, har vi fundet otte naturområder i
Københavns periferi, som har en særlig høj kvalitet både som
rekreation og som hydraulisk økosystem, og hvis naturlige processer kan bruges til at gøre Skt. Kjelds Kvarter klimarobust.
Kvalitativ bynatur handler således ikke om blot at grave et
stykke af fx Kalvebod Fælled op og placere det på Skt Kjelds
Plads, men om at forstå, lære af og bruge Kaldebod Fælleds
forsynende, regulerende og understøttende økosystemerydelser til at klimatilpasse byen med.

Vi valgt at udforske den eksisterende naturkvalitet i Skt Kjelds
kvarter for at supplere den med nye arter og nye naturtyper,
der kan understøtte og øge områdets eksisterende biodiversitet. Ved således at indføre nye jordtyper og plantesamfund
kan vi imødegå den homogenisering af naturen, som ofte forekommer i byen, samtidig med at bydelen gøres klimarobust.
Alle undersøgelser viser, at den vigtigste faktor for mere biodiversitet i byen er kvaliteten - ikke kvantiteten - af det grønne.
Biodiversitet er nemlig ikke en naturlig følge af ’mere grønt i
byen’; grønt er ikke bare grønt for planter og dyr. Frem for simpel begrønning af arealerne, vil vi derfor skabe regulære habitatdannelser hvor det er muligt, så der skabes en for alvor grøn
korridor gennem kvarteret med maksimal biodiversitet.
Ved således at lære af den københavnske natur og aktivt bruge
dens processer og løsninger i Klimakvarteret kan vi skabe
løsninger, der på én gang er gennemprøvede, giver maksimal
biodiversitet og er helt særegent københavnske.

FORBINDELSEN TIL DE GRØNNE OMRÅDER
MÅLBART: Lavere pleje og drift
MÆRKBART: Bynaturen har et vildt udtryk, som skaber frodige rum for ophold
MÅLBART: Højere biodiversitet
MÆRKBART: Flere varierende bynaturoplevelser langs Bryggervangen
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Fælledparken

Kildevældsparken

Gentofte Sø

Valby hegn
Eksisterende lokale,
sociale tiltag

BYLIVETS VILKÅR

Knurrenborg

Aldersgrupper
og typer

Opland m2
BIOTOPENS VILKÅR

EKSISTERENDE ØKOSYSTEMER I
KØBENHAVNSOMRÅDET

Amager Fælled
Sol og skygge

Ravnsholt

Knurrenborg

Bebyggelsestæthed

Rude Skov
Vindforhold

Ravnsholt Skov

STEDET

Rude Skov

Gentofte Sø
Utterslev Mose
KØBENHAVN

Butiksliv

Vandets tilstand

Kongelunden
Utterslev Mose

Jordbund (infiltrationsevne,
forurening, ledninger)

Amager Fælled
Prioritering af bløde
trafikanter

Valby hegn

KØBENHAVNS ØKOYDELSER
Københavns periferi er takket være Fingerplanen pakket med
naturområder af høj kvalitet. Vi har udvalgt en række områder,
som har særligt performative egenskaber i forhold til at klimatilpasse den tætte by.

BRUG NATURENS PROCESSOR
HVOR DET GIVER MENING
Ved at analysere hvert enkelt sted i Bryggervangen og Skt
Kjelds Plads for både bylivets og biotopens vilkår kan vi identificere hvilken af den københavnske periferis biotoper, der
passer til lige netop dette sted.

SPREDNINGSKORRIDOR
Ved at bruge mange forskellige naturtyper og biotoper i Skt
Kjelds kvarter kan vi skabe et sammenhængende bynaturforløb der er maksimalt varieret og indeholder reel og maksimal
biodiversitet.

03

Fælledparken

BYRUM OG BYNATUR

Kongelunden
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REGNVANDSHÅNDTERING OG BYNATUR

Bryggervangen og Skt Kjelds Plads bliver det første sted i
København, hvor kaliumformiat udskifter salt som tømiddel.
Dette er i sig selv et kæmpe skridt for Københavns Kommune,
da det dermed bliver muligt at bruge bynaturen til at regulere
regnvandet i en First Flush-løsning. Det giver helt nye muligheder for den københavnske bynatur, som vil blive meget
mere mangfoldig og divers.
Kernen i projektets regnvandshåndtering er at bruge bynatur til
at rense byens beskidte regnvand og dermed undgå nedsivning
af forurenet regnvand til grundvandet, som ligger højt netop
under Klimakvarteret.
København Kommune har i opgavebeskrivelsen krævet filtermuld i regnbedene og samtidig understreget, at der ikke
må plantes træer i filtermuld. Det er imidlertid vores klare
opfattelse, at det er for risikabelt at basere rensning af regnvandet på filtermuld. Dette skyldes dels, at vi ikke kender
filtermuldens reelle effekt. Men langt mere alvorligt er det, at
filtermulden muligvis skal udskiftes efter ti år, hvilket helt vil

ødelægge de økosystemer, der netop er groet til. Gøres dette
gældende for alle de kommende 300 klimaprojekter i København, er det klart at der vil blive tale om en helt uacceptabel
driftsudgift.
Som alternativ til dette foreslår vi i stedet skabe en bynatur,
hvor filtermulden ikke står alene om at rense regnevandet,
men hvor en særlig udvalgt beplantning og en nøje sammensat
jordbund hver for sig og tilsammen har en rensende effekt på
vandet.
Overfladeløsningerne for regnvandshåndtering integreres
således i den planlagte bynatur. Terrænet udformes med vekslende lavt- og højtliggende strøg. I lavtliggende strøg kan så
etableres overfladeløsninger med filtermuld til nedsivning af
det rene regnvand, mens de højereliggende plateauer etableres
med træer og vegetationen, der her medvirker til at skabe et
lokalt økosystem med forbedret jordstruktur og rodnet. Bynaturen bidrager dermed til at forbedre de eksisterende muligheder for infiltration og fordampning, se figur 1.

1

MÅLBART: Flere forskellige økosystemer skaber varierede habitater for insekter,
fugle og gnavere
MÆRKBART: Det er sjovt at følge med i fuglelivet, når vi sidder her. Nogle gange
ser vi også egern!
MÅLBART: Vandet er mindre forurenet
MÆRKBART: Topografien skaber læ i kantzonerne
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I denne udgave kører kredsløbene mere eller mindre sig selv
med et minimum af pleje. Vi anbefaler at der tages prøver af
regnvandets kvalitet årligt, men estimerer at filtermulden her
ikke skal udskiftes. Skal den det alligevel, ødelægger det ikke
hele økosystemet som i den oprindelige model, fordi filtermulden kun er placeret i terrænets lavninger.

Større plantevariation
og robusthed
Ensartet og fladt
Tør

Splitte jordtyper for a
plantevariation og rub

Våd

Råjord

Filtermuld

Aktiv topografi og maksimal overflade
- med bevaret jordbalance

UDGANGSPUNKTET

LOKAL TOPOGRAFI

JORDFORDELING

Terrænet har i stor skala en hældning, men lokalt er det fladt.

Vi skaber en lokal topografi for at øge den grønne overflade og
maksimere stedets evne til at håndtere vandet.

I bunden, hvor vandet ledes hen, lægges en bund af filtermuld.
Bakkerne opbygges dels af råjord og en næringsfattig jordbundstype, som hører den givne biotop til. Der skræddersyes
en blanding, som har den rette infiltrationsevne og rensende
effekt.

Mini-biotop
Rensende planter

Mulighed for træer, hvor
der ikke er filtermuld

HABITAT

Topografiens højdepunkter beplantes med stambuske, buske
og træer. De sydvendte vil have en særlig tørketålende beplantning, mens de nordlige og skyggefulde sider beplantes med
skyggetålende planter. Træerne og den tætte buskbeplantning
vil være attraktive habitater for mange forskellige fugle.

For at skabe det mest kvalitative økosystem og habitat laves
der en underbeplantning af vilde græsser og urter. Blandt disse
lægges ‘døde’ elementer såsom træstammer og store sten,
som vil være foretrukne levesteder for mange insekter.

03

BEPLANTNING

BYRUM OG BYNATUR

Plante træer i tuerne, hvor
der ikke er filtermuld
- rensende planter i vådbiotop

mini biotop
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Plante træer i tuerne, hvor
der ikke er filtermuld
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BYNATUR OG BELYSNING

Lys er ikke bare lys. Lys er en fortælling om rum. Lys er dynamisk.
Lys skifter hele tiden.
Når belysning er bedst, fortæller den historier og skaber atmosfære.
I Bryggervangen og Skt Kjelds Plads arbejder vi med en belysning,
der skifter karakter med vejret og årstiderne, og som skaber foranderlighed i området og gør det til en anderledes eventyrlig oplevelse
at gå igennem området om aftenen end om dagen. Belysningen
koncentreres i bynaturen, særligt i de fire centrale anlæg. Da området er et boligområde er oplysningen af beplantningen meget nænsom. Almindelig belysning sørger for oplysning af veje og cykelstier.
Naturligt lys bevæger sig. Det gør belysningen i Bryggervangen og
Skt Kjelds Plads derfor også. I myldretiden om morgenen og sen
eftermiddag skaber belysningen fokus på stierne igennem bynaturen, mens der i aftentimerne er mere fokus på ophold og særlige
oplevelser. Flere af biotoperne belyses således med en svagt skiftende bobo-projektrør, som giver en fornemmelse af svagt skiftende
månelys, mens andre biotoper belyses af master med farvet lys,
som skaber en nærmest eventyrlig iscenesættelse af bynaturen.

Morgen

Alt er naturligvis LED for at gøre belysnignen så energibesparende
og bæredygtig som mulig.

MÅLBART: Flere mennesker bruger lokalområdet efter mørkets frembrud
MÆRKBART: Det er spændende at bevæge sig igennem bynaturen om aftenen
MÅLBART: Den klare belysningsplan giver større trafiksikkerhed og færre uheld
MÆRKBART: Vi føler os trygge her døgnet rundt
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Eftermiddag / aften

belysning planudsnit, 1:500

Belysning

BYRUM OG BYNATUR

Funktionsbelysningen på vejene
suppleres med effekt-belysning ved
grønne fortætninger og pladsdannelser
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Måneskinnet fra lysmasterne rammer fyrretræernes våde bark,
og en frisk duft blander sig med det eventyrlige lys. Belysningen på Skt Kjelds Plads ændrer karakter i løbet af døgnet og
iscenesætter bynaturen på spektakulær vis.
Aftenstemning blandt bakkerne på Skt Kjelds Plads

31

SKT KJELDS PLADS OG BRYGGERVANGEN

HVERDAGSREGNHÆNDELSE

At byen ændrer sig, når det regner, har alle vist opdaget: Lys
reflekteres i vandpytter, overflader ændrer karakter, osv. I dette
projekt forstærkes og accentueres hverdagsregnens foranderlighed i byrummets sanselige udtryk, samtidig med at de skiftende regnmængder håndteres på en stabili og robust måde.
Fælles for alle de planter, materialer, overflader og jordtyper vi
har udvalgt til dette projekt, er at de skifter karakter og æstetik når det regner. Nye dufte vil opstå, nye biotiske stofligheder
vil pludselig blive tydelige, og belægninger og beplantninger vil
føles anderledes og mere sanselige at gå på og røre ved.
Vores plan for regnvandshåndtering opfylder Københavns
Kommunes målsætning om håndtering af mindst 30 % af en
10-års regn ved grønne overfladeløsninger. Ydermere tilstræbes
et ‘naturligt’ vandkredsløb, hvor regnvandet ikke bare forsinkes
på overfladen før videre afledning, men betragtes og indregnes som en værdifuld kilde til den lokale bynatur og derfor
også tilbageholdes, nedsives og fordampes lokalt via grønne
løsninger og træer. Box 1 viser en grov-dimensionering af LARanlæg for området, der er udført som grundlag for vores LARforslag. Vores forslag håndterer som udgangspunkt 40 % af
10-års regnen, se Box 1.

Overordnet set benyttes topografien til at aflede regnvandet
på overfladen fra Bryggervangen i syd (Etape 4) til Skt. Kjelds
Plads (Etape 1), hvor det opstuves og nedsives i grønne anlæg. Fra Skt. Kjelds Plads tillades overløb til den nordlige del
af Bryggervangen (Etape 2), hvor det rene regnvand afledes
til et sammenhængende grønt område ud for Landskronagade før afløb til regnvandsledning. På den nordligste del af
Bryggervangen (Etape 3) afledes regnvandet til nedsivning i
Kildevældsparken og videre afledning til Kildevældssøen.
Udlægget af LAR-anlæg i området kan simplificeres til tre
forskellige typer:
Type 1. Decentrale LAR-anlæg, som tilbageholder 9 % af 10-års
regnen.
Type 2. Vandrender til transport af regnvand
Type 3. Centrale LAR-anlæg, som tilbageholder og forsinker 31
% af 10-års regnen.
Desuden anvendes First Flush metoden til håndtering af vejvand. Der er planlagt en First Flush løsning som tilbageholder
og afleder 10 % af vejvandet til kloak (se afsnit om First Flush).
De decentrale LAR-anlæg (Type 1) benyttes langs Bryggervangen til opsamling, nedsivning og forsinkelse af regnvand fra

MÅLBART: 10-15 % af den totale regnafstrømning ledes mod decentrale anlæg
MÆRKBART: Jeg stopper ofte op og snakker med mine naboer udenfor, nu hvor
der er mere grønt. Det er rart
MÅLBART: 40 % af 10-års regn håndteres ved grønne overfladeløsninger
MÆRKBART: Her dufter, føles og ser helt anderledes ud, når det regner. Det er
som en helt ny oplevelse, når regnen falder
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tage, fortove og cykelstier. Løsningerne etableres med filtermuld for at sikre rensning af regnvandet før nedsivning. Der
etableres forskellige typer af vegetation herunder træer, som
sættes i passende afstand fra regnbedene, så filtermulden kan
udskiftes uden at forvolde skade på det etablerede økosystem.
Overordnet set er der i forhold til 10-års regnen fundet plads til
anlæg af denne type svarende til tilbageholdelse af cirka 50 %
af tagvandet. Dette svarer til tilbageholdelse af 9 % af 10-års
regnen. Anlæggene er dimensioneret i henhold til en antaget
hydraulisk ledningsevne på 5E-6 m/s, som vurderes at være en
konservativ størrelse for overfladenedsivning. Det er således et
mål med vores løsning at øge den overfladenære infiltrationskapacitet ved indførslen af især træer og anden vegetation
med et betydeligt rodnet.
Vandrender (Type 2) etableres parallelt med Bryggervangen i
fortovsniveau til opsamling og transport af regnvand fra tage,
fortove og cykelstier. Renderne transporterer regnvandet til de
større centrale LAR-anlæg og modtager overløbsvand fra de
spredte decentrale LAR-anlæg. Renderne er stedvis integreret
med de decentrale LAR-løsninger. Renderne hindrer endvidere
at regnvandet løber ud på vejen til rendestenen og videre til
fælleskloakken via First Flush løsningen.

BOX 1

Box 1 giver en nærmere redegørelse for LAR-dimensioneringen i de enkelte områder.

Der er udført en grov-dimensionering af LAR-løsninger for området. Grov-dimensioneringen er vist i nedenstående
tabel og forklaret nedenfor.

Vores First Flush løsning håndterer 10 % af vejvandet ved 10 års regnen (se afsnit om First Flush). Det ækvivalente
opland som bidrager med Second Flush til LAR-anlæg er dermed 90 % af vejarealet.
Der etableres decentrale LAR-løsninger spredt langs Bryggervangen til opsamling og nedsivning af regnvand fra tage,
fortove og cykelstier. Overordnet set er der i forhold til en 10 års regnen fundet plads til anlæg af denne type svarende
til tilbageholdelse af 9 % af den totale regnafstrømning. Anlæggene har overløb til vandrender, som fører vandet
videre til centrale LAR-anlæg.

Regnvolumen (jf. projektbeskrivelsen)
10 års regn, 12 timer (m3)

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

I alt

590

550

370

410

1920

551
855
7819
9225

485
950
7241
8675

295
855
4576
5725

323
903
5425
6650

1653
3563
25060
30365

Decentrale LAR-anlæg
Opland til decentral LAR (m2)
Volumen, LAR*4 (m3)
Volumen, LAR ift. T10-regn (%)

855
44
7

950
49
9

855
44
12

903
46
11

3563
182
9

Centrale LAR-anlæg
Opland til central LAR (m2)
Afløb (l/s)
Nedsivning*7 (l/s)
Sum afløb og nedsivning (l/s)
Volumen, LAR (m3)
Volumen, LAR ift. T10-regn (%)

13244
30*5
13
43
335
57

7241
54*5
7
61
104
19

4576
8*6
0
8
152
41

(til E1)

25060
92
20
112
591
31

379

153

196

46

773

64

28

53

11

40

Opland, red. areal
Vejopland til first-flush*1 (m2)
Opland til decentral LAR*2 (m2)
Opland til central LAR*3 (m2)
Sum, total opland (m2)

Total volumen, LAR (m3)
Total volumen, LAR ift. T10-regn (%)
*1

Ækvivalent opland svarende til at 10 % af vejvandet ved 10 års regnen afledes til fælleskloak.
Svarende til 50% af tagarealet.
*3
Øvrigt red. areal inklusive 90% af vejarealet.
*4
Estimeret ved SVK-regneark: Regnbed med dybden 0,2 m og hydraulisk ledningsevne på 5E-6 m/s.
*5
til regnvandsledning på Landskronagade (30l/s+54 l/s=84 l/s)
*6
til Kildevældssø indirekte via nedsivning gennem filtermuld (antaget dybde på 0,2 m og hydraulisk
ledningsevne på 1E-5 m/s i filtermuld)
*7
Der medregnes en tømning ved infiltration svarende til 10 l/s/ha.
*2
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Før endelig dimensionering af decentrale som centrale LARløsninger indhentes information omkring nedsivningsevnen
fra geotekniske boringer, hydrauliske test og geofysiske undersøgelser. Disse data benyttes som input til avancerede hydrologiske og hydrauliske modelsimuleringer af LAR-anlæggene,
vandbalancer og nedsivningspotentialet. I den forbindelse
indregnes den fremtidige infiltrationskapacitet ved terræn som
følge af øget biologiske aktivitet og større rodnet fra træer.
Sandsynliggør dataindsamling og modelsimuleringer en ringere
nedsivningskapacitet ved de enkelte LAR-anlæg eller vurderes
der at være risiko for afledte negative effekter ved nedsivning
som fugtige kældre, benyttes i højere grad droslet afledning fra
LAR-anlæggene fremfor nedsivning.

Tabel 1: Grov-dimensionering af LAR-anlæg i forhold til 10 års regnen.
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De centrale LAR-anlæg (Type 3) etableres i større områder
som f. eks. Skt. Kjelds Plads og pladsen ved Landskronagade.
Anlæggene modtager både regnvand fra tage, fortove og cykelstier samt Second Flush fra vejene. Løsningerne etableres med
filtermuld for at rense regnvandet før nedsivning. Løsningerne
er i dette forslag dimensioneret i henhold til 10-års regnen
under hensyntagen til både afledning og en antaget nedsivningsevne på 5E-6 m/s. LAR-anlæggene etableres typisk med
et dybereliggende bassin, som tømmes ved nedsivning, mens
det øvre bassin tømmes ved droslet afledning. LAR-anlæggene
er grov-dimensioneret til at tilbageholde og forsinke 31 % af 10
års regnen.

I de større byrum og på pladser etableres centrale LAR-anlæg til opsamling, nedsivning og forsinkelse af
overfladevand. Anlæggene etableres dels som regnbede, hvor tømningen er baseret på nedsivning gennem filtermuld,
og dels som forsinkelsesbassiner, hvor tømningen er baseret på videre afledning. I nogle tilfælde sammentænkes
løsningsprincipperne, sådan at nedsivningsbassinet (med det mindre afløbstal) udgør den dybe del af anlægget, mens
forsinkelsesbassinet (med det større afløbstal) udgør den øvre del af anlægget. På Skt. Kjelds Plads etableres centrale
LAR-anlæg som modtager overfladevand fra både Etape 1 og Etape 4. I Etape 2 etableres primært centrale LAR-anlæg
ud for Landskronagade. Anlæggene etableres med overløb til regnvandsledningen; i alt 30 l/s fra Etape 1 og 54 l/s fra
Etape 2 (svarende til total 84 l/s som er kapaciteten af regnvandsledningen). I Etape 3 etableres primært centrale
LAR-anlæg i Kildevældsparken, hvor alt overfladevand nedsives gennem filtermuld før afledning til Kildevældssøen.
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SKYBRUDSREGNHÆNDELSE

Dette projekt sikrer tryghed ved skybrud og ingen våde kældre.
Men derudover gør det også skybrud til en herlighedsskabende
event. Hvor det således ved hverdagsregn var planter, materialer og overflader der skiftede karakter, så er det ved kraftige
regnskyl og skybrud selve topografien, der ændrer sig og skaber
nye oplevelser i byen.
Ved at arbejde målrettet med en nuanceret kotering og projektering af Bryggervangen og Skt Kjelds Plads kan vi skabe
byrum, der vil have meget forskellige rumligheder alt efter
skybrudets styrke og varighed. Dette vil særligt kunne opleves
ved de centrale LAR-anlæg, hvor afledning og opstemning
skaber et eventyrligt mini-ølandskab, der vil være et veritabelt
legeland for børn.
Samtidig sikres flowet og infrastrukturen, så både trafikanter
og fodgængere stadig kan komme rundt under skybrud.

Terrænet reguleres i det nødvendige omfang for at sikre, at
skybrudsvand syd for Landskronagade kan afledes ad Landskronagade, mens skybrudsvandet nord for Landskronagade
kan afledes til Kildevældssøen. Terrænreguleringen foretages
primært i krydset ud for Landskronagade / Bryggervangen. Her
hæves terrænet anslået 25 cm, sådan at skybrudsvandet fra
det sydlige opland opstemmes og kan afledes via Landskronagade. Terrænhævningen etableres sådan at vandet fra den
sydlige del af Bryggervangen netop kan passere over forhøjningen og strømme videre til Kildevældssøen, før vanddybden
når den skadesgivende højde på 10 cm. Den nødvendige højde
af bump bestemmes under detailprojektering på baggrund af
opmåling eller scanning af terræn.
Som grundlag for projekteringen, udførsel af terrænregulering
og som dokumentation for overholdelse af serviceniveauet for
skybrud udføres hydrauliske 1D-1D simuleringer af afstrømningen på terræn i det omfang som findes nødvendigt.

Vores løsningsforslag for skybrud (>10 års regnen) opfylder
Københavns Kommunes serviceniveau for skybrud, hvor regnvandet ikke må overstige 10 cm på terræn oftere end hvert 100.
år.

MÅLBART: Ved skybrudshændelse ledes vandet sikkert ned ad Landskronagade
MÆRKBART: Det er sjovt at lege på øerne ved Landskronagade, når det styrter
ned. Det giver liv og bevægelse i kvarteret uanset årstid
MÅLBART: Projekt opfylder København Kommunes serviceniveau
MÆRKBART: Jeg er ikke længere nervøs for, at mine ting i kælderen bliver våde
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HVERDAGSHÆNDELSE 1
Hverdagssituation i perioder med lidt regn

Skybrudsituation ved
hundredeårshændelse

HVERDAGSHÆNDELSE 2

SKYBRUDSHÆNDELSE 1

SKYBRUDSHÆNDELSE 2

Hverdagssituation i perioder med mere regn

Skybrudshændelse med begrænset regnmængde

Skybrudshændelse med ekstrem regnmængde
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Skybrudsituation ved
tiårshændelse
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»First Flush
Længdesnit

SKT KJELDS PLADS OG BRYGGERVANGEN

Second Flush langs kantsten til grønne områder
ø1250

MÅLBART:
De centrale LAR-løsninger håndterer omkring 80 % af den totale regnbrønd
vandsafstrømning
MÆRKBART: Ved de centrale LAR-løsninger er bynaturen så intens, at vi helt
glemmer at vi er i byen

Opstrøms ø200
tørledning

FIRST FLUSH

Indløb

MÅLBART: Forureningsgraden af vejvandet ‘First Flush’
MÆRKBART: Flere spændende træarter, der kan rense vandet
Dykket udløb

Indstillelig
bremse
Til kloak

»First Flush

Dimensionering:
7,5 m3 volumen pr.
1.200 m2 vejopland

Tværsnit

Længdesnit

Bremsekapacitet på 4
L/s*ha

Second Flush langs kantsten til grønne områder
ø1250
brønd

Indstillelig
bremse

Opstrøms ø200
tørledning

First Flush til kloak via vandbremse
Ind
Ud

Indløb
Længdesnit af en First Flush brønd

Tværsnit

Indstillelig
bremse
Til kloak

Dykket udløb
Dimensionering:

Tværsnit af en First Flush brønd

7,5 m3 volumen pr.
1.200 m2 vejopland

Bremsekapacitet på 4
L/s*hasåledes én prøvetagningsbrønd i
etapeområder. Der etableres

I henhold til projektbeskrivelsen og København Kommunes
krav til rensning af regnvand skelner vores løsning mellem det
hvert etapeområde, hvor måleresultater fra den enkelte brønd
Indstillelig
beskidte regnvand, som ledes til renseanlæg via fælleskloakbenyttes som grundlag for justering af vandbremsekapaciteten
bremse
ken, og det renere regnvand, der håndteres i grønneFirst
LAR-løsi det pågældende etapeområde.
Flush til kloak via vandbremse
ninger og renses via filtermuld. Den beskidte
fraktion udgøres
Ind
af ‘First Flush’ fra veje, mens den renere fraktion udgøres af
Vores tilbudte First Flush metode består af en række nedløbUd
‘Second Flush’ fra veje samt regnvand fra tage, fortove, cykelsbrønde ved kantstenen i vejsiden, som via en ø200 tørledning
Kontraklap
stier og grønne områder.
afleder det miljøbelastede regnvand til en ø1250 nedgangsbrønd, hvor en indstillelig vandbremse drosler afledningen til
Vores First Flush metode er robust og fleksibel til bortledning
fælleskloakken. Vores First Flush metode udnytter dermed
af det miljøbelastede vejvand til eksisterende fællesledning,
både en bassinkapacitet givet ved brønde og ledninger samt
sådan at det kun er den renere Second Flush som afledes til
en vandbremse, der styrer den konstante afledningshastighed
grønne løsninger. Vi har valgt en decentral First Flush løsntil fælleskloakken. Overstiges den samlede kapacitet givet ved
ing med etablering af i alt 8 vandbremsebrønde i området,
ledninger, brønde og vandbremse opstuver det renere vand
fordi vi vurderer at denne løsning er mest fleksibel med henfra brøndene og løber langs rendestenen til grønne løsninger
syn til den forventede forskellige miljøbelastning i de enkelte
via indløb på strategiske lokaliteter. I alt etableres 40 indløb36

Kontraklap

sbrønde med riste, ca. 1.400 lbm tørledning samt 8 nedgangsbrønde med indstillelige vandbremser.
First Flush løsningen dimensioneres sådan, at der opnås ca. 7,5
m3 opstuvningsvolumen pr. 1.200 m2 vejopland med en vandbremsekapacitet på 4 L/s*ha. Regional CDS-regneark version
4.0 er anvendt til at estimere tilbageholdelsen af First Flush
ved regnhændelser T½, T1, T2, T5 og T10, se Figur 2. Ved en
kapacitet på 4 L/s*ha tilbageholdes 10% af 10 års regnen og
33% af T½ års regnen. Anvendes en større vandbremsekapacitet afledes en større andel af regnen til fælleskloak med størst
effekt på de små regnhændelser, se Figur 2.
MÅLEPROGRAM
Der etableres en prøvetagningsbrønd for måling af miljøfremmede stoffer i Second Flush i hvert etapeområde. Derved

Etape 3 volumener:
196 m3 vand
152 m3 Central LAR (380 m2 ved 0,4 cm dybde)
44 Decentral LAR (220 m2 ved 0,2 cm dybde)

Etape 2 volumener:
153 m3 vand
104 m3 Central LAR (260 m2 ved
0,4 cm dybde)
49 Decentral LAR (243 m2 ved
0,2 cm dybde)

Figur 2: Tilbageholdelse (volumenprocent) ved First Flush i forskellige regnhændelser. Hver kurve angiver tilbageholdelsen ved én
bestemt bremsekapacitet. Vi har som udgangspunkt valgt at en bremsekapacitet på 4 l/s*ha.

Måleprogrammet vil omfatte en monitering af følgende miljøfremmede stoffer i form af suspenderet stof
Tungmetaller (som minimum: bly, cadmium, kobber, zink),
kulbrinter og PAH’er. Det afklares under projekteringen hvilket
ambitionsniveau dette måleprogram udføres på, jf. projektbeskrivelsen.

Etape 1 volumener:
375 m3 vand (central og decentral
slås sammen, dvs. 938 m2 ved 0,4
cm dybde)

Etape 4 volumener:
46 m3 vand (alt sammen decentral LAR,
dsv 231 m2 ved 0,2 cm dybde)

BYRUM OG BYNATUR

Derved vil måleprogrammet give svar på følgende:
•
hvor stor en andel af nedbøren, der skal ledes til kloak
henh. til grønne løsninger (se ovenfor)
•
hvorvidt koncentrationen af miljøfremmede stoffer
aftager i en given nedbørsperiode
•
om det er regndybden eller regnlængden der skal afkobles ved First Flush
•
hvorvidt vejsalt skylles med First Flush

03

moniteres om den valgte dimensionering af First Flush løsningen (7,5 m3 volumen / 1.200 m2 vejopland med en bremsekapacitet på 4 L/s*ha) er det passende niveau for afledning af
First Flush i de enkelte etapeområder. Viser vandkvaliteten sig
uacceptabel kan bremsekapaciteten nemt opjusteres, sådan
at en større andel af regnen afledes til renseanlæg via fælleskloak, mens en mindre andel ledes til grønne løsninger. Viser
måleprogrammet et lavt niveau for miljøbelastede stoffer kan
det overvejes at nedjustere kapaciteten af vandbremsen for at
opnå en besparelse på udgiften til rensning på renseanlæg.
Måleprogrammet vil dokumentere overfor miljømyndighederne
at miljøkravene overholdes. Der udføres tidsserie-analyser af
regnhændelser sammenholdt med de moniterede koncentrationer af miljøbelastede stoffer.
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INFRASTRUKTUR OG BEVÆGELSE

CP

Cykelparkering

16

7

30 p (deraf 7 hp)

7
CP

For at skabe maksimalt grønt areal på Skt Kjelds Plads og lade
det byggede og det groede møde hinanden i udviddede kantzoner foreslår projektet en ‘skildpadde’-løsning for at afvikle
trafiken på Skt Kjelds Plads. Asfalten på Skt Kjelds Plads har
et groft tilslag med lyse sten, for at markerer pladsdannelsen.

10

2

18

72 p

14

13

15

Københavnerfortorvet løber i hele København. Det er i gaderne,
at københavnerne bevæger sig mest, men ofte er fortorvet ikke
indrettet til uformel ophold og lokalt hverdagsliv.
I projektet her strækker et københavnerfortov sig fra
Kildevældsparken til Fælledparken og skaber en tydelig prioriteret bevægelse for bløde trafikanter med høj tilgængelighed og
ledelinier. Stedvist, hvor det giver mening i forhold til eksisterende forhold, udvider fortorvet sig og danner små lokale lommer for uformelle møder mellem naboer omfavnet af bynaturens mærkbarhed.

5

Forbindelser for bløde trafikanter ledes så vidt
muligt igennem bynaturen

CP
CP

2
CP

CP

CP

Bus 4A

2

9p

6

25
6
30

På begge sider af Bryggervangen bevares og anlægges nye
cykelstier, så det bliver attraktivt at færdes til og fra sin bolig,
og igennem kvarteret, på cykel.

67 p

Diagram med infrastruktur og parkeringspladser

Projektet opfylder programkrav om 178 stk parkeringspladser,
deraf 7 stk handicapparkeringer.

MÅLBART: Der er flere cyklister langs Bryggervangen
MÆRKBART: Jeg har det godt - nu cykler jeg meget mere, fordi det er så let
MÅLBART: Lavere trafikhastighed
MÆRKBART: Det er skønt at have vinduet åbent uden trafiklarm udenfor
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Det byggede og det groede miljø komplementere
hinanden i de udviddede kantzoner

Vejareal i dag:
15.300 m2

BYRUM OG BYNATUR

Vejareal i fremtiden:
5.650 m2
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Langs Bryggervangen løber københavnerfortovet med sine
lommer for de små hverdagsoplevelser og lokale aktiviteter. I
vinterhalvåret vil bynaturen være trygge habitater for fugle og
egern. Også om vinteren byder bynaturen i Bryggervangen på
mærkbare oplevelser.
Vinterscenarie ved Victor Bendix Gade
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ETAPER

41

AFSNIT

Etape 1: Skt Kjelds Plads
Etape 2: Bryggervangen Nord
Etape 3: Kildevælds Plads
Etape 4: Bryggervangen Syd
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DELING: Den københavnske bynatur vokser vildt. De mange forskellige træer vil
blandt meget andet sprede frø, så vildskud og lave aflæggere, som beboere, brugere og også forretningsdrivende kan dele med den øvrige by.

ETAPE 1 : SKT KJELDS PLADS

Skt Kjelds Plads bliver hele Klimakvarterets grønne hjerte som
et spektakulært byrum med vand og vild natur: En tæt og intim
plads, fyldt til bristepunktet med frodige plantebede og kuperede grønne arealer, der skifter karakter, udtryk og brug med
årstiderne.
Skt Kjelds Plads er det populære og sociale samlingssted for
hele kvarteret, hvor slow down zonerne gør det både trygt og
sikkert at opholde sig og at have sine børn til at løbe og lege i
bynaturen. Tydelige gang- og cykelstier binder pladsen sammen med resten af byen, og aktivitets- og opholdszoner åbner
op for en række forskellige rekreative oplevelser med forskellig
aktivitetsniveauer - fra intervaltræning på bakkerne til solbadning og picnic i det grønne.
Gennem en kombineret vejkryds- og skildpaddeløsning i stedet
for en mere traditionel rundkørsel maksimeres det grønne areal
på Skt Kjelds Plads. Yderligere maksimering af det grønne sker
gennem kotering i topografi - fra 80% grønt til 120% grønt.
De grønne områder designet, så de er optimeret regnvands-

håndteringen lige præcis der, hvor de er: Mod syd er topografien således konkav for at kunne håndtere oplandet fra
Bryggervangen syd. Her arbejdes med vådbiotoper, der har en
særligt grad af rensende effekt. På den nordlige side af pladsen
er typografien konveks og hovedsagelig beplantet med tørbiotoper.
De enkelte bynaturtyper på Skt Kjelds Plads er udformet
efter fire københavnske økosystemer, der hver især er udvalgt specielt til netop dette sted på baggrund af bynaturens
mikroklimatiske forhold. Dette giver ikke bare en optimal
funktionalitet, men også et varieret, distinkt, og samtidig helt
igennem københavnsk naturudtryk.
Pladsens trafikløsning gør, at kantzonerne kan aktiveres og
gøres til attraktive pladser for ophold og aktivitet. På den
måde skaber mødet mellem det groede og det byggede en klar
værdi for bylivet.

MÅLBART: Det grønne areal på Skt Kjelds Plads er øget 210 %
MÆRKBART: Det er som om, vi slet ikke er i byen! Skt Kjelds Plads er hele bydelens grønne og sociale hjerte - hele døgnet og hele året
MÅLBART: Regnvandet har en meget lav forureningsgrad på Skt Kjelds Plads
MÆRKBART: Vi spotter ofte både egern og fugle, der pjasker i vandet. Det taler vi
om med vores naboer og andre folk, som vi møder på Skt Kjelds Plads
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ETAPE 1: SKT KJELDS PLADS

SNIT H-H 1:500
Nedsivning (gennem ﬁltermuld)

Kote 11.30

Fordampning

Nedsivning (gennem ﬁltermuld)

Nedsivning (gennem filtermuld)
Fordampning
BOLIG

Udvidet fortovszone

Cykelsti

Vandreservoir

Fortov
Grøn lomme

Cykelsti
Sti

Cykelsti

Cykelsti

Grøn lomme
Nygårdsvej

Holdeplads

Cykelsti

Erhverv

Vejvand ﬁrst ﬂush
Våd biotop, lavninger
Økosystem
Vejvand second
ﬂush vi kender fra Utterslev Mose

Bryggervangen
Grøn lomme

Cykelsti
Sti

Grøn lomme

Vandreservoir

Cykelsti
Toilet med regnvandsmagasin
Grøn lomme

Sti
Cykelsti

Sti

Vandreservoir
Grøn lomme

Grøn lomme
Udvidet fortovszone

Ophold + sti
Netto

Udvidet fortovszone
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Vejvand ﬁrst ﬂush
Vejvand second ﬂush

Tør biotop, bakker og tuer
Økosystem vi kender fra Rude Skov

Tag- og fortovsvand

SNIT F-F 1:500

Tag- og fortovsvand

Fordampning

Grøn lomme
Vandreservoir

Tør biotop, bakker og tuer
Økosystem vi kender fra Ravnsholt Skov

BOLIG

Udvidet fortovszone

Vandreservoir

Cykelsti

Grøn lomme
Vandreservoir

Tør biotop, bakker og tuer
Økosystem vi kender fra
Rude Skov

Bryggervangen

Grøn lomme

Vandreservoir

Cykelsti

Tag- og fortovsvand

Grøn lomme

BOLIG

BOLIG

Våd biotop, lavninger og bakker
Økosystem vi kender fra Knurrenborg

SNIT G-G 1:500

Tag- og fortovsvand

Våd biotop, lavninger
Økosystem vi kender fra Utterslev Mose

Udvidet fortovszone

Toilet med regnvandsmagasin

Grøn lomme

Cykelsti

Grøn lomme
Vandreservoir

Skt. Kjelds Plads

Vandreservoir

Cykelsti

Sti

Vandreservoir

Grøn lomme

Cykelsti

Grøn lomme

Fortov

Grøn nabogrund

Tag- og fortovsvand

Cykelsti
Sti

Tør biotop, bakker og tuer
Økosystem vi kender fra Rude Skov

Våd biotop, lavninger og bakker
Økosystem vi kender fra Kongelunden

Udvidet fortovszone

snit AA

Tag- og fortovsvand

Tag- og fortovsvand

Vejvand first flush
Vejvand second flush
Terræn hævet 250 mm over
rendestensniveau, så overløb
nordpå mod Kildevældssøen undgås

30 k
m/t

Døgn Netto

Nye forhaver og altaner

Grillplads
829 m2 grønt areal,
Central LAR

Økosystem fra Ravnsholt Skov

Solspot
Økosystem fra Rude Skov

Brønd med vandbremse
463 m2 grønt areal,
Central LAR

Bus 4A
Brønd med vandbremse

Brønd med vandbremse

551 m2 grønt areal,
Central LAR

1.395 m2 grønt areal,
Central LAR

Økosystem fra Utterslev Mose

Prøveudtagningsbrønd

Økosystem fra Kongelunden
Brønd med vandbremse

Cafeliv

GRØNT AREAL OG LAR VOLUMENER I ETAPE 1
Volumen behov:
375 m3 vand (central og decentral slås sammen, dvs. 938 m2 ved 0,4 cm
dybde)
Der er nu 3.239 m2 grønt areal (alt sammen central LAR)
- Dvs. at der er mere grønt end LAR behovet, og derudover er der endvidere en
maksimering af overfladearealet pga. topografien med bakker og lavninger.

1:500
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ETAPE 1: SKT KJELDS PLADS

skildpaddeløsning

UDVIDEDE KANTZONER OG MAKSIMERING AF DET GRØNNE

TRAFIK OG PARKERING

BEVÆGELSE GENNEM DET GRØNNE

Gennem en kombineret vejkryds/skildpaddeløsning i stedet for rundkørsel maksimeres det grønne samtidigt med at naturen knyttes
til byens kanter, hvilket bringer bynaturen helt tæt på bygningerne.
Yderligere maksimering af det grønne sker gennem kotering i topografi - fra 80% grønt til 120% grønt.

Skt Kjelds Plads består af en slow down zone indenfor kantzonerne.
En kombineret vejkryds/skildpaddeløsning skaber flow og sikkerhed
for bilister, mens cyklister har egen seperat cykelsti. Bussen holder på
Skt Kjelds Plads. Der findes integrerede bænk+cykelparkeringer ved
kantzonerne. Der er 9 parkeringspladser i Etape 1.

Gangstier binder byens kanter sammen med det grønne. En cykeltur
gennem Sankt Kjelds Plads er en cykeltur i det grønne.

vejbrønd
brønd med vandbremse

prøveudtagningsbrønd

TOPOGRAFI OG REGNVANDSHÅNDTERING
I den sydlige del af Skt Kjelds Plads skabes lavninger, hvilket giver
en mere våd zone med centrale lar-løsninger og vådbiotoper. I den
nordlige del hæves topografien til et mere tørt bakkelandskab med
magasinering af regnvand i bakker.
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PLACERING AF BRØNDE OG FILTERMULD
Vandbremse og vejbrønde placeres ved Skt Kjelds Plads med overløb
til lavninger med filtermuld, hvor vandet opsamles centralt.

GRADUERING I BEPLANTNING
For at skabe en rumlig variation og hensyn til trafiksikkerhed og
udsyn gradueres tætheden af beplantningen. Kantzonerne benyttes primært tætte stambuske, mens det omkring ‘skildpadden’ er
opstammede træer, heraf flere eksisterende.

vandpumpe
Ravnsholt Skov økosystem

grillplads
Rude Skov økosystem

opholdsnische

toilet

grillplads

bakkeleg

solspot

Utterslev Mose økosystem
Kongelunden økosystem

vandpumpe
opholdsnische

ØKOSYSTEMER

opholdsnische

opholdsnische

naturleg
grillplads

OPHOLDS- OG AKTIVITETSZONER

ENGAGEMENT

Hele pladsen opfordrer til en aktiv livsstil med bynaturen og en konkret programmering holdes til et minimum.

På Skt Kjelds Plads udpeges flere jord-under-neglene zoner, hvor vi
sammen med beboere og borgere skaber bynaturen.

k led

n in

g

Lar-løsningerne og den varierende topografi kalder forskellige økosystemer til at håndtere regnvandet. Derfor skabes fire forskellige
biotoper.

leg på øer

træning i naturen

k lo a

3 m fra facade

4x12 m brandredningsareal
g as

skildpaddeløsning
12 m (diamater)
maksimum afstand
Drejeradier overholdes

va

fje

nd

in g

led

n in

g

rn
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rm

adgang til gård

SOL- OG SKYGGEFORHOLD

REDNINGS- OG RENOVERINGSKØRSEL

HENSYN TIL LEDNINGER

Biotopzonerne, topografien og aktiviteterne afstemmes efter sol- og
skyggeforholdene på pladsen.

Redningskøretøjer kan køre uhindret og uden omlægninger komme
tæt på alle facader ved kantzonerne. Der er adgang for renoveringskørsel til gårdrum.

Kotering og håndtering af regnvand tager hensyn til det underjordiske system af ledninger og rør.
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min 2,8 m fri bredde
på tilkørselsveje

l e dn
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brønd

brønd
12.00
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12.05

FORANDERLIG BYNATUR
12.20

12.70

829 m2 grønt areal (Central LAR)
12.60

15 m3 (ca 50 m2, dybde 0,3 m)
12.10
brønd

14.60

Vandtank på 25 m3

11.10

brønd med
vandbremse

15 m3 (ca 55 m2, dybde 0,25 m)
11.30

12.10

14.60

Vandtank på 25 m3

463 m2 grønt areal (Central LAR)

11.50

7 m3 (ca 40 m2, dybde 0,2 m)

13.80

12.50

13.60
12.10

11.40

8 m3 (ca 45 m2, dybde 0,2 m)

20 m3 (ca 90 m2, dybde 0,25 m)

11.50

12.10

brønd

12.15
brønd med
vandbremse
12.25

12.90

12.10

12.20 12.20

brønd
12.20

12.30

brønd med vandbremse

brønd

12.10

12.10

12.15

12.30

11.50

12.40
12.30

11.50
12.40

40 m3 (ca 140 m2, dybde 0,3 m)

12.20

30 m3 (ca 12.20
150 m2, dybde 0,2 m)

11.70

12.40

brønd

12.20
12.20

11.70
12.10

brønd

12.10

brønd

13.20

11.70

brønd

brønd

12.10

12.15

70 m3 (ca 230 m2, dybde 0,3 m)

11.10

prøveudtag12.10
ningsbrønd
12.20
12.30
brønd med
vandbremse

551 m2 grønt areal (Central LAR)

170 m3 (ca 465 m2, dybde 0,4 m)
11.90

12.30

11.90
brønd med
vandbremse

brønd

1.395 m2 grønt areal (Central LAR)
brønd

12.40

brønd

brønd

MÅLBART: Den lokale topografi håndterer regnvandet fra Bryggervangen syd og
Skt Kjelds Plads
brønd
MÆRKBART: Den lokale topografi skaberbrønd
mange forskellige
bynaturoplevelser
MÅLBART: De forskellige jordtyper har varierende infiltrationsevne
12.50
MÆRKBART: De er altid forskelligt, hvor meget vand, der er mellem træerne

1:500
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Rummene mellem bynaturens fortætninger på Skt Kjelds
Plads er evigt foranderlige og forunderlige. Regnvejrshændelser og skiftende årstider giver konstant bynaturen en mærkbar
forskellig karakter.
Sommerstemning efter regnskyl på Skt Kjelds Plads
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FUGLESANG I KONGELUNDEN

LÆRING: Denne del af Skt Kjelds Plads skal håndtere store mængder af regnvand
fra oplandet i Bryggervangen Syd. Her kan myndigheder, forsyningsselskabet
og rådgivere lære om, hvordan den københavnske bynatur kan håndtere store
mængder af regnvand.

Det sydvestlige hjørne af Skt Kjelds Plads skal kunne håndtere
store mængder af regnvand fra oplandet Bryggervangen Syd og
har derfor en lokal konkav topografi, der kan forsinke, fordampe og lade en del af vandet nedsive.

KONGELUNDEN

MÅLBART: Flere fuglearter kan tælles her
MÆRKBART: Vi hører ikke trafiken længere - kun fuglesang

PRINCIPSNIT 1:200
Økosystem med inspiration fra Kongelunden

Sølvpil

Tulipantræ

Rød-El

Alm. Æble

MÅLBART: Træerne skaber læ på hjørnet
MÆRKBART: Mere behageligt at holde sig her

Bærmispel

De samme egenskaber vil bynaturen i dette område af Skt
Kjelds Plads også få. Bynaturens tæthed vil her i høj grad definere pladsens rummelighed og afgrænsning mod parkeringspladsen ved SuperBest og skabe læ mod pladsen.

Slåen

VÅD-OMRÅDE:
Her er plantet træer såsom Sølvpil,
Rødel, Tulipantræ og Blomstrende
Kornel, hvilket er planter som kan tåle
fugtighedsbevarende jorde og den
lettere skygge fra bygningerne.

Alm. Ask

Bynaturen her er inspireret af økosystemet Kongelunden vest
for Dragør. Kongelunden har en tæt beplantning, som ofte
er dækket af regnvand, og hvor arterne derfor har en stærkt
sugende effekt. Træerne er primært løvfældende med flere
spiselige arter som vilde æbler, mirabelle og hyld, hvorfor
mange fugle tiltrækkes netop til dette økosystem.

1:200
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VÅDE FØDDER I UTTERSLEV MOSE

REALISERING: Her kan beboere og brugere være med til at realisere bynaturen i
deres kvarter. Sammen med rådgivere og anlægsgartner kan beboere og brugergrupper selv tage skovlen i hånden, få mulden under neglene og plante træerne.
Vi som rådgivere udvælger de arter og den aldersvariation som planterne skal
have, men lader borgerne selv forankre projektet på Skt Kjelds Plads.

Det skyggefulde rum i den sydøstlige del af Skt Kjelds Plads er
lokal topografi med lavninger af forskellige dybde og størrelse.
Områdets bynatur er inspireret af økosystemet i Utterslev
Mose, hvor et tæt sluttet kronelag skaber en skyggefuld og
frodig underskov. Ved vådområderne er sivskove og vilde
græsser habitater for fugle, mens træstammer og død ved er
attraktive levesteder for insekter.
På Skt Kjelds Plads’
sydøstlige
VALBY
HEGN side vil denne bynatur skabe
et køligt, groet og frodigt byrum, der vil være en kærkommen
stille og eftertænksom kontrast til det mere sociale byliv på
SEMI-VÅD OMRÅDE:
især den nordlige del af Skt Kjelds Plads.
Her er der plantet Manna Ask og Slåen,

UTTERSLEV MOSE

VÅD-OMRÅDE:
Her er plantet træer såsom Sølvpil,
Rødel, Tulipantræ og Bærmispel,
hvilket er planter som kan tåle
fugtighedsbevarende jorde og den
lettere skygge fra bygningerne.

hvilket er planter som kan tåle stort set
alle slags jorde og den lettere skygge fra
bygningerne. og
københavnerfortovet

MÅLBART: Stierne er lavet af bitunenfri asfalt og foruener derfor ikke bynaturen
MÆRKBART: Det er sjovt at studere de mange insekter i underskoven og i de
døde træstammer, som man kan se på og sidde på

PRINCIPSNIT 1:200
Økosystem med inspiration fra Utterslev Mose

52

Sølvløn
Klitfyr

Tulipantræ
Slåen

Bærmispel

Øret Pil
Sølvpil

Rød-El

Bærmispel

MÅLBART: Køligere mikroklima i sommerhalvåret
MÆRKBART: Behageligt at sidde her om eftermiddagen og bare nyde roen

Klitfyr
Stilkeg

Manna Ask

Slåen

Slåen

Manna Ask

Mellem bynaturen og facaderne løber
udvider sig stedvist som små lommer til ophold, leg og cykelparkering.

1:200
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PLEJE: Dødt ved eller afklippet græs fra Kildevældskirken kan spredes ud over
vådområderne dermed styrke økosystemet som habitat for insekter og fugle.
Dette kan fx gøres af bynaturuddannelsen og nogle af de lokale børnehavebørn i fællesskab.

GEMMELEG I RAVNSHOLT SKOV

Imellem store, tykke graner og fyrretræer skyder bakker med
vilde græsser op. Nogle børn leger gemmeleg i den tætte bynatur, mens en ældre dame tager et hvil uden for Netto.
Det nordvestlige hjørne af Skt Kjelds Plads skal håndtere
relativt små mængder regnvand, og beplantningen er derfor
tørketålende. Regnvandet magasineres i bakkerne og genanvendes til toiletskyl i det offentlige toilet og andetsteds til at
vaske cykler med.

KONGELUNDEN

VÅD-OMRÅDE:
Her er plantet træer såsom Sølvpil,
Bynaturen her er et økosystem med de samme processer som
Rødel, Tulipantræ og Blomstrende
hvilket er planter som kan tåle
i Ravnsholt Skov, hvor primært stedsegrønne træer vokserKornel,
i
fugtighedsbevarende jorde og den
lettere skygge fra bygningerne.
sandet jord. Det tørre område gør bynaturen oplagt til uformel

TØR-OMRÅDE:
Her er plantet træer såsom Skovfyr,
Østrigsk Fyr, Japansk Kirsebær og
Bærmispel hvilket er planter som
trives ﬁnt i denne lettere tøre jord og
den lettere skygge fra bygningerne.

RAVNSHOLT SKOV

MÅLBART: Sundheden blandt børn i kvarteret stiger
MÆRKBART: Det er vildt sjovt at lege gemmeleg på bakkerne! Far og mor har
bredt picnic-tæppet ud på den tørre jord

PRINCIPSNIT 1:200
Økosystem med inspiration fra Ravnsholt Skov
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Penselfyr

Sølvpil

Japansk Kirsebær

Bærmispel

Skovfyr

Penselfyr

Bærmispel

Østrigsk Fyr

Japansk Kirsebær

Skovfyr

Slåen

Stilkeg

MÅLBART: Bakkerne magasinerer en del af regnvandet og genanvender det
MÆRKBART: Der er mere liv her, nu hvor vi har offentlige toiletter

Kvalkved

Sølvpil

Slåen

Alm. Ask

Tulipantræ

Rød-El

Alm. Æble

Bærmispel

ophold på græsset og på de små bakker, hvor træernes læ
skaber optimale rammer om en udflugt et tidligt forår eller det
sene efterår med en termokande under armen.

1:200
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EGERNSPRING I RUDE SKOV

DELING: Når koglerne fra de mange graner og fyrretræer springer kan beboerne
dele eller sælge frøene til deres medborgere. Eller da så dem i deres egengård, så
andelshaverne deles om bynaturen også i de semiprivate gårdhaver.

I Skt Kjelds Plads nordøstlige hjørne findes byens bedste plads
i solen. Her kan man nyde eftermiddagssolen efter en god arbejdsdag og betragte forbipasserende mennesker på vej hjem
eller videre ud i byen.

RUDE SKOV

Ligesom i Rude Skov har mange af træerne i bynaturen her
kogler og spiselige frø, som især egern vil elske. Træsorterne
tæller blandt andet kirsebær-, pære- og æbletræer, der om
sommeren og efteråret gør stedet til et meget populært og
sundt hyggespisekammer for kvarterets børn. Træarterne er
lave, så de ikke skygger for solen på pladsen.

MÅLBART: Flere mennesker på pladsen
MÆRKBART: Her er skønt, trygt og socialt at sidde i solen!

PRINCIPSNIT 1:200
Økosystem med inspiration fra Rude Skov
56

Slåen
Alm. Æble

Østrigsk Fyr

Bærmispel

Bærmispel

Vild. Pære

Japansk Kirsebær

MÅLBART: De mange forskellige træsorter giver højere biodiversitet
MÆRKBART: Vi ser ofte egern fra vores altaner

Slåen

Sølvløn

TØR-OMRÅDE:
Her er plantet træer såsom Østrigsk
Fyr, Penselfyr, Alm. Æble ogVild Pære,
hvilket er planter som trives ﬁnt i
denne lettere tøre jord og den lettere
skygge fra bygningerne.

Penselfyr

Økosystemet i Rude Skov er karakteriseret ved tør, sandet jord
og en lav og lysåben beplantning. Et økosystem, hvis processer
vil kunne bruges til at klimatilpasse denne del af Skt Kjelds
Plads, som blot skal håndtere mindre vandmængder.

1:200
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ETAPE 2: BRYGGERVANGEN NORD

Der er mange tiltag på færde i Bryggervangen Nord. Et nyt
regnvandsbed foran Bryggervangen 56 og endnu en klimasikret
gårdhave ‘Østergården’ i Askøgade. Foran boligerne mod Bryggervangen skal der etableres altaner og forhaver og ved den
lille pladsdannelse ved Victor Bendix Gade er en lokal lommehave.
Dette projekt vil understøtte disse intiativer med primært to
centrale LAR-løsninger ved henholdsvis Victor Bendix Gade og
Landskronagade, hvor bynaturen vil styrke den eksisterende
identitet og egenart. Der fokuseres på at skabe en lokal stemning med bynaturen, der forstærker stedets egenart.
Ved Landskronakrydset leder en præcis kotering regnvandet
ved skybrudshændelser ned ad Landskronagade, hvor LARløsningen tilsluttes den store regnvandsledning. Mens en lokal
topografi skaber et legefuldt grønt ø-rige.

MÅLBART: Kvarteret skybrudssikres
MÆRKBART: Nu synes vi, at det er en glædelig begivenhed, når det styrter ned
MÅLBART: Meget mindre asfalt og meget mere grønt
MÆRKBART: Det er nemt at møde andre beboere fra hele kvarteret med alle de
aktiviteter og muligheder for ophold, der er her nu
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Skybrudssenarie ved Landskronakrydset: En lokal topografi skaber et legefuldt grønt ø-rige, mens løbeklubben stadig kan komme tørskoet forbi
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KILDEVÆ
PARKEN

Eksisterend
beplantning

Eksisterend

Fortov

Cykelsti

Vognmands

Fortov
Cykelsti

Eksisterend
træer

Vandreserv

Grøn lomm

Eksisterend
træer

Udvidet for

BOLIG
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ETAPE 2: BRYGGERVANGEN NORD
Kote 11.30

2/

Tag- og fortovsvand

Tag- og fortovsvand

Fortov

Cykelsti

econd ﬂush

Grøn lomme

Bryggervangen

Grøn lomme

Vejvand second flush
Terræn hævet 250 mm over
rendestensniveau, så overløb
nordpå mod Kildevældssøen undgås

GENTOFTE SØ

PRINCIPSNIT 1:200 VED VICTOR BENDIX GADE

PRINCIPSNIT 1:200 VED LANDSKRONAKRYDSET

Økosystem med inspiration fra Amager Fælled

Økosystem med inspiration fra Knurrenbord

Øret Pil
Ahorn

Bærmispel

Ahorn

Blomstrende Kornel

Tulipantræ

Øret Pil

Sølvpil

VÅD-OMRÅDE:
Her er plantet Sølvpil, Øret Pil,
Blomstrende Kornel, Bærmispel og
Tulipantræ, hvilket er planter som kan
tåle fugtighedsbevarende jorde og den
lettere skygge fra bygningerne.

Bærmispel

Blomstrende Kornel

Japansk Kirsebær

Alm. Æble

Sargents Æble

Bærmispel

TØR-OMRÅDE:
Her er plantet træer såsom Alm. Æble,
Vild Pære, Japansk Kirsebær og
Blomstrende Kornel, hvilket er planter
som trives ﬁnt i denne lettere tøre jord
og den lettere skygge fra bygningerne.

Øret Pil

Vejvand first flush

KNURRENBORG

AMAGER
SNIT E-EFÆLLED
1:500
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Fordampning

ERHVERV

Cykelsti
Fortov
Eksisterende hegn

Parkering

Bryggervangen

Fortov
Grøn lomme
Vandrende
Cykelsti

Vandreservoir

Grøn lomme

Parkering

Victor Bendix Gade

Udvidet fortovszone

BOLIG

Nedsivning (gennem filtermuld)

Vild. Pære

Vandreservoir

rst ﬂush

Erhverv

Overdrev, lavninger og tuer
Økosystem vi kender fra Amager Fælled

ng (gennem ﬁltermuld)

ning

UDVÆLGELSE: Bynaturen ved Landskronakrydset er et af de steder, som
udvælges til at beboere og brugere kan engageres. Det kan fx være nogle af
beboerforeningerne eller elever fra Kildevældsskolen, der er med til at realisere bynaturen her.

Tag- og fortovsvand

Våd biotop, lavninger og bakker
Økosystem vi kender fra Knurrenborg

Skybrudsøer

Prøveudtagningsbrønd

Brønd med vandbremse

Opholdsnicher

Evt. gadeforskønnelse

30 k
m/t

Grøn renovering i Omøgade

GRØNT AREAL OG LAR VOLUMENER I ETAPE 2
Volumen behov:
153 m3 vand
104 m3 Central LAR (260 m2 ved 0,4 cm dybde)
49 Decentral LAR (243 m2 ved 0,2 cm dybde)

Økosystem fra Amager Fælled
Opholdsnicher
Brønd med vandbremse

226 m2 grønt areal,
Central LAR

Der er nu 1.328 m2 grønt areal (både central og decentral LAR)
- deraf: Central LAR 587 m2, decentral 741 m2
- Dvs. at der er mere grønt end LAR behovet, og derudover er der endvidere en maksimering af overfladearealet pga. topografien med bakker og lavninger.

1:500
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ETAPE 2: BRYGGERVANGEN NORD
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13

vejindsnævring

økosystem fra Amager Fælled

eta

pe

1

brønd med vandbremse

central Lar Victor
Bendix Gade

15
vejindsnævring

private haver ved
Bryggervangen
34-40

BIOTOPZONER, ENGAGEMENT OG OPHOLD

TRAFIK OG PARKERING
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hævet vejareal

TRAFIK OG PARKERING
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STYRTREGN I KNURREBORG
Tag- og fortovsvand

Våd biotop, lavninger og bakker
Økosystem vi kender fra Knurrenborg

Kote 11.05

BOLIG

Grøn lomme

Cykelsti

Vandrende

Udvidet fortovszone

Grøn lomme

Vandreservoir

Cykelsti

Grøn lomme

Grøn lomme

Landskronagade

Vandreservoir

Tag- og fortovsvand

Ø315

Grøn lomme

Cykelsti

Ophold + sti

Grøn lomme

Kote 11.30

Vandreservoir

Våd biotop, lavninger og bakker
Økosystem vi kender fra Knurrenborg

Udvidet fortovszone

BOLIG

Overløb til Landskrona vandledning
Ø315 via to kuppelriste med
sandfang i central LAR

Landskronagade

Kote 11.25

og fortovsvand

SNIT D-D 1:200

Ne
Tag- og fortovsvand

Tag- og fortovsvand

Våd biotop, lavninger og bakker
Økosystem vi kender fra Knurrenborg

Fo

Ve

Te
re
no

Erhverv

Fortov

Grøn lomme

Cykelsti

Kote 11.30

Bryggervangen

Grøn lomme

Vandreservoir

Cykelsti

Sti

Vandreservoir

Grøn lomme

Ophold + sti

Ve

Nedsivning (gennem filtermuld)

SNIT C-C 1:200

Erhverv

Fortov

Vejvand second flush
Cykelsti

Grøn lomme

Bryggervangen

Grøn lomme

Vandreservoir

Cykelsti

Sti

Vandreservoir

Grøn lomme

Vejvand first flush
Ophold + sti

Udvidet fortovszone

Fordampning

BOLIG

Udvidet fortovszone

Tag- og fortovsvand

Terræn hævet 250 mm over
rendestensniveau, så overløb
nordpå mod Kildevældssøen undgås
Nedsivning (gennem filtermuld)
Fordampning
Vejvand first flush

D

C

C
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ETAPE 3: KILDEVÆLDS PLADS

Den nordligste strækning af Bryggervangen afsluttes mod
Kildevældsparken og ved Kildekildskirken med en central LARløsning i et nyt bynaturrum med eksisterende store ahorn.
Kildevælds Plads har en lokal atmosfære med plads til både
stille stunder blandt eksisterende træer og ny bynatur, og rum
til at begivenheder i Kildevældskirken kan trække ud på den
nye plads og være omfavnet af bynaturens frodighed. En stille
intim koncert, en glad bryllupsreception eller en konfirmanttime midt i det grønne bliver muligt, fordi en sti tilgængeliggør
stedet.
De stynede lindetræer bevares, men for at understøtte den
øvrige bynaturs vilde udtryk, stynes de ikke længere.

MÅLBART: Udgifter til pleje af beplantning minimeres
MÆRKBART: Byrummet er meget mere frodigere og sanseligt
MÅLBART: Flere mennesker opholder sig her - både til hverdag og til fest
MÆRKBART: Her føles mere trygt, fordi der ikke er så åbent ud mod vejen. Måske
skal vi holde vores barnedåb her blandt træer og blomster?
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DELING: På Kildevældspladsen kan brugere dele deres oplevelser og begivenheder i den nye bynatur, mens der andre gange kan være et bynaturmarked,
hvor beboere kan dele eller sælge frø fra Bryggervangen og pladsen.

Kildevældsparken

Vand til Kildevældssøen via
kuppelrist med sandfang

k
30

Økosystem fra Gentofte Sø

t

m/

736 m2 grønt areal,
Central LAR
Brønd med vandbremse

Pladsen foran kirken
Prøveudtagningsbrønd

Kildevælds Plads

Fretiden Gårdhave
3
/t

0k
m

GRØNT AREAL OG LAR VOLUMENER I ETAPE 3
Volumen behov:
196 m3 vand
152 m3 Central LAR (380 m2 ved 0,4 cm dybde)
44 Decentral LAR (220 m2 ved 0,2 cm dybde)
Der er nu 1.089 m2 grønt areal (både central og decentral LAR)
- deraf: Central LAR 736 m2, decentral 535 m2
- Dvs. at der er mere grønt end LAR behovet, og derudover er der endvidere en maksimering af overfladearealet pga. topografien med bakker og lavninger.
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VÅD-OMRÅDE:
Udover de eksisterende Ahorn træer er
her plantet Øret Pil, Blomstrende Kornel,
Bærmispel og Slåen, hvilket er planter
som kan tåle fugtighedsbevarende jorde
og den lettere skygge fra bygningerne.
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Vandrende
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Bryggervangen

Vejvand first flush

Terræn hævet 250 mm over
rendestensniveau, så overløb
nordpå mod Kildevældssøen undgås

VÅD-OMRÅDE:
Her er plantet Sølvpil, Øret Pil,
Blomstrende Kornel, Bærmispel og
Tulipantræ, hvilket er planter som kan
tåle fugtighedsbevarende jorde og den
lettere skygge fra bygningerne.
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Økosystem med inspiration fra Gentofte Sø
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SKT KJELDS PLADS OG BRYGGERVANGEN

ETAPE 4: BRYGGERVANGEN SYD

På Bryggervangen Syd, som er opland til Skt Kjelds Plads, har
vi valgt at fortætte decentrale lar-løsninger ved krydset mellem Bryggervangen og Australiensvej og der hvor Ourøgade
møder Bryggervangen i relation til det nye grønne indgangsparti til Fremtidens Gårdhave Skt. Kjelds Karréen. Der er relativt begrænset plads til at lave kvalitative grønne lar-løsninger,
men ved at fortætte de nødvendige anlæg med frodig bynatur
med mulighed for uformel ophold opnås en stærkere karakter, en øget biodiversitet og en højere merværdi. Bynaturen og
lar-løsningerne lader vejen bugte sig ned af vejen, så den lange
lineære sigtelinie brydes i mindre lokale sektioner og rum.

MÅLBART: Mere fortættet bynatur
MÆRKBART: Byrumsstrækningen føles mindre og vi har lyst til at opholde

os her, i stedet for bare at cykle videre
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30 km
/t

Økosystem fra Valby Hegn

Pauser på vejen

30 km
/t

GRØNT AREAL OG LAR VOLUMENER I ETAPE 4
Volumen behov:
46 m3 vand (alt sammen decentral LAR, dsv 231 m2 ved 0,2 cm dybde)
Der er nu 281 m2 grønt areal (alt sammen decentral LAR)
- Dvs. at der er mere grønt end LAR behovet, og derudover er der endvidere en
maksimering af overfladearealet pga. topografien med bakker og lavninger.

1:500
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De fem trin eksempel. Her kan vi dele noget. I forlængelse af det kommende

indgangsparti til Skt. Kjelds Karréen kan beboere og borgere være med til
at realisere bynaturen på hjørnet af Ourøgade, så der her opnås en særlig
høj grad af lokal forankring.

NABOSNAK I VALBY HEGN

Bryggervangen Syd håndtere en del af regnvandet i decentrale
løsninger langs gaden, hvorfor der er behov for et økosystem,
hvor beplantningen kan optage større mængder vand. De
økosystemydelser som Valby Hegn besidder, er ideelle til at
gøre Bryggervangen klimarobust med. Beplantningen vil tilføre
byrumsstrækningen mærkbar sanselighed, som vil komplementere facadernes lige linjer.
Tag- og fortovsvand

ker
rrenborg

VALBY HEGN

1.30

SEMI-VÅD OMRÅDE:
Her er der plantet Manna Ask og Slåen,
hvilket er planter som kan tåle stort set
alle slags jorde og den lettere skygge fra
bygningerne.
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Terræn hævet 250 mm over
rendestensniveau, så overløb
nordpå mod Kildevældssøen undgås

Økosystem med inspiration fra Valby Hegn
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APPENDIKS

Anlægsøkonomisk overslag
Plancher
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Betegnelse

01

ANLÆGSØKONOMISK OVERSLAG

Enhed Antal enheder

Enhedspris
[kr.]

ARBEJDSPLADS MV.
01

ARBEJDSPLADS MV. 5% AF ANLÆGSSUM
01

Etablering og drift af byggeplads, incl. nedtagning og nødvendige
byggepladshegn.
1.376.211

I alt
02

RYDNINGSARBEJDER
01

FORBEREDENDE ARBEJDER
01

02

03

04

Rydning af eksisterende inventar og beplantning. Incl. bortskaffelse
og deponering

sum

1

50.000

Opbrydning og bortskaffelse af eks. asfalt befæstelser (inkl.
miljøafgifter)

m2

15.500

190

2.945.000

02 Opbrydning og bortskaffelse af øvrige befæstelser, incl. bærelag

m2

3.000

150

450.000

03 Granitkantsten at opbryde og lægge i depot

lbm

1.800

150

270.000

01 Afgravning af eksisterende råjord og genindbygning i jordbakker

m3

500

150

75.000

02 Afgravning af eksisterende bærelag og genbrug i nye befæstelser

m3

1.000

300

300.000

03 Grubning af råjord i plantefelter

m2

5.937

10

59.370

01 Levering og indbygning af 30 cm muld jord i plantefelter

m3

1.246

340

423.640

02 Levering og indbygning af 20 cm råjord jord i plantefelter

m3

1.186

200

237.200

03 Filtermuld

m3

1.000

350

350.000

JORD OG BÆRELAG - AFGRAVNING OG INDBYGNING

JORD - LEVERING OG INDBYGNING

5.160.210

I alt
03

50.000
0

OPBRYDNING
01

AFVANDING
01 Prøveudtagningsbrønd, ø 600 mm

stk

4

10.000

40.000

02 Vejbrønde, ø 425 mm

stk

60

8.000

480.000

03 Nedgangsbrønd, 1250 mm inkl. regulator

stk

8

20.000

160.000

04 Tilslutninger til eksisterende hovedledning

stk

8

10.000

80.000

05 Afpropning af brønde/tilslutninger fra eksisterende brønde

stk

60

10.000

600.000

06 ø 200 mm ledninger

lbm

1.500

1.000

1.500.000

07 acodræn (linie dræn)

lbm

1.300

1.500

1.950.000
4.810.000

I alt
04

BUNDSIKRINGSLAG AF SAND OG GRUS
01

76

Total pris [kr.]

UBUNDNE BÆRELAG AF STABILTGRUS OG BUNDSIKRING
01 NSG II, at levere og udlægge i 30 cm

M2

3.500

150

525.000

02 Bundsikringsgrus, at levere og udlægge i 20 cm

M2

3.500

100

350.000

Betegnelse

Enhed Antal enheder

Enhedspris
[kr.]

Total pris [kr.]

03 Levering og indbygning af gartnermacadam, t =70 cm omkring træ

M2

500

350

175.000

04 Reetablering og supplering af eks. Sættelag

M2

9.000

50

450.000

01

1.500.000

I alt
05

Betegnelse

Enhedspris
[kr.]

Total pris [kr.]

TRÆER
01 Levering og plantning af små træer, alt incl.

stk

300

3.000

900.000

02 Levering og plantning af store træer, alt incl.

stk

120

5.000

600.000

sum

1

300.000

300.000

m2

5.500

350

1.925.000

03 Pleje af træer i 2 års garantiperiode

BEFÆSTELSE
01

02

02

BETON
01 Levering og lægning af "Københavnerfliser" inkl. chausséesten

ØVRIG BEPLANTNING
01 bundplantning og buske

m2

1.900

1.100

2.090.000

m2

8.500

270

2.295.000

2

8.500

200

1.700.000

I alt

28.900.421

samlet

02 Levering og Udlægning af ny GAB

m

Uforudsigelige udgifter, 10 % af anlægssum
dkk i alt ex. moms

03

04

2.890.042
31.790.463

BITUMENFRI STIER I BEPLANTEDE AREALER
01 Vegecol slidlag

m2

1.500

350

525.000

02 Jordfugtig beton (erstatning for GAB)

m2

1.500

150

225.000

01 Levering og sætning af nye kantsten

lbm

2.600

550

1.430.000

02 Sætning af eksisterende kantsten

lbm

2.000

280

560.000

KANTSTEN

8.265.000

I alt
06

3.725.000

ASFALT KØREVEJ
01 Levering og Udlægning af ny asfalt slidlag

AFMÆRKNING OG AFMÆRKNINGSMATERIEL

01
02
03
04
05

Thermoplastisk opstribning af stoplinier og parkings felter

lbm

1.800

200

360.000

Stoplinjer/ubetinget markering á 10 m

stk

20

200

4.000

sum

50

3.000

150.000

stk

1

100.000

100.000

sum

750

200

150.000

Ny skiltning (ubetinget etc)
Monitoreringsarrangement (minus kunst)
Ledelinie

764.000

I alt
INVENTAR OG BELYSNING

02

INVENTAR
01 Diverse inventar

sum

1

300.000

300.000

02 Betonplinte med cykelparkering

lbm

200

2.500

500.000

03 Toiletbygning integreret i bakker

sum

2

450.000

900.000

01 Levering og montering af specialarmaturer

stk

20

20.000

400.000

02 Levering og montering af 9 meter mast med 3 spots

stk

30

40.000

1.200.000

BELYSNING

I alt
BEPLANTNING

APPENDIKS

01

3.300.000

05

07

08

Enhed Antal enheder
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BRUG
NATUREN I
BYEN
VI HAR BRUG FOR NATUREN!

OPGAVEBESVARELSE PÅ KONKURRENCEN OM TOTALRÅDGIVNING I
FORBINDELSE MED REALISERING AF PROJEKTET
”BRYGGERVANGEN OG SKT. KJELDS PLADS”
Sommerscenarie på Skt Kjelds Plads: Boboerne fra boligkarréen har rykket børnefødselsdagen ud i solen og børnene leger i bakkerne.

Efterårsscenarie på Skt Kjelds Plads: 3.A fra Kildevældsskolen har temadag om bynatur og er ude og plante træer på pladsen med studerende fra KU Life

VISION

MISSION

Vi vil lade København slå rødder i de blågrønne
byrum ved Bryggervangen og Skt Kjelds Plads!
Vi vil skabe en ægte københavnsk klimatilpasning, der består af enkle og robuste løsninger
kombineret med urban design i verdensklasse
og en stedsspecifik bynatur, der er vild, grøn,
blå og som fungerer som katalysator for byens
aktive, kreative og sociale liv.

løsninger, stemninger og udtryk der bliver
stadig bedre, stadig stærkere og stadig mere
komplette - fordi byen gror.
Og vi vil lade fremtidens Københavnerfortælling
blive en blågrøn historie om byens natur, om
en bæredygtig fremtid og om københavnernes
rolle som medskabere af deres by, deres liv og
deres verden.

Vi vil sammen med kommunens centre og afdelinger skabe et projekt, der kombinerer letoverførlige klimatekniske løsninger med en række
principper og metoder for bynatur-design, der
kan danne eksempel, inspiration og læring for
resten af Københavns klimatilpasningsprojekter.

Vi vil skabe en hel københavnsk byarkitektur,
der består af både det byggede og det groede
miljø i en kraftfuld og fuldendt ligevægt. Med

736 m2 grønt areal,
Central LAR

Økosystem fra Gentofte Sø

/t

Forholdet mellem københavner og by er under
forandring i disse år. Som borgere vil vi ikke
længere bare være forbrugere af byen. Vi vil
være medskabere af byen, fordi det er her, vi
lever vores liv, og fordi det giver mest mening
for os, hvis vi føler en stærk tilknytning til vores
by, vores kvarter, vores gade og vores naboer.

Og vi vil sammen med Klimakvarterets beboere
designe, plante og gro en sanselig, varieret,
blågrøn og specifikt københavnsk bynatur, der
kommer til at være rygraden i kvarterets fremtidige identitet og liv.
Lokal forankring og selvgroet identitet
Projektet skal spire op fra og slå rod i
borgerne selv!

Volumen behov:
196 m3 vand
152 m3 Central LAR (380 m2 ved 0,4 cm dybde)
44 Decentral LAR (220 m2 ved 0,2 cm dybde)

Vi udvikler byen sammen. Derfor er det vores
ambition med dette projekt at forløse - og
bygge videre på - det store engagement, som
præger Skt. Kjelds kvarteret allerede i dag. Vi
tror nemlig på, at der er uanede byudviklingspotentialer forbundet med de mennesker, som

kan og vil tage ejerskab for udviklingen af deres
lokale miljø.
Ved at inddrage alle engagerede borgere i udviklingen af Skt. Kjelds kvarteret kan vi rodfæste et engagement, et ejerskab og en fælles
identitet i hele Klimakvarteret. Et engagement
der kan blive pejlemærke for hvordan vi kan få
et styrket socialt og aktivt fællesskab i København til at gro.

igennem aktiv medskabelse af det groede miljø,
at man opnår et ægte engagement i sin by og
sit lokal-miljø. Det er gennem aktiv involvering i
fx plantning af træer, vedligeholdelse af regnbede eller ved at vi deler vores bynaturoplevelser med hinanden, at vi lærer om os selv, vores
kvarter og vores by. Og derigennem får et nyt og
stærkt tilhørsfold til der, hvor vi bor og lever.

1 UDVÆLGELSE

I Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads vil vi arbejde med fem faser af borgerengagement:

2 REALISERING

3 PLEJE

5 DELING

4 LÆRING

Vi foreslår derfor at inddrage områdets beboere
mest muligt, strækkende sig over alle tre faser
af projektet og videre frem. Vi tror på, at det er

Gårdfornyelse

Der er nu 1.089 m2 grønt areal (både central og decentral LAR)
- deraf: Central LAR 736 m2, decentral 535 m2
- Dvs. at der er mere grønt end LAR behovet, og derudover er
der endvidere en maksimering af overfladearealet pga. topografien med bakker og lavninger.

Brønd med vandbremse

30

Vi vil sammen med Områdefornyelsen skabe
en proces, der sikrer den lokale forankring og
det lokale ejerskab og ikke bliver et top down
projekt. Projektet skal spire op fra og slå rod i
borgerne selv.

ETAPE 3: GRØNT AREAL OG LAR-VOLUMENER
Kildevælds Plads

Vand til Kildevældssøen via
kuppelrist med sandfang

Kildevældsparken

ENGAGEMENT

Vi vil sammen med Københavns Kommune
skabe et vartegn for Klimakvarteret, der bliver
et internationalt førende eksempel på, hvordan
man ved hjælp af klimatilpasning kan skabe
nye og spektakulære rammer for et enestående,
socialt og aktivt hverdagsliv.

Evt. gadeforskønnelse

Prøveudtagningsbrønd

km

ETAPE 1: GRØNT AREAL OG LAR-VOLUMENER
Volumen behov:
375 m3 vand (central og decentral slås sammen, dvs. 938 m2 ved
0,4 cm dybde)

Pladsen foran kirken

Der er nu 3.239 m2 grønt areal (alt sammen central LAR)
- Dvs. at der er mere grønt end LAR behovet, og derudover er der
endvidere en maksimering af overfladearealet pga. topografien
med bakker og lavninger.

Brønd med vandbremse

Solspot

30 km

Vand til regnvandsledning ø315
via kuppelrist med sandfang

/t

Økosystem fra Utterslev Mose

361 m2 grønt areal,
Central LAR

Økosystem fra Knurrenborg

Fremtiden Gårdhave

Skybrudsøer

Opholdsnicher

Opholdsnicher
Cafeliv
Økosystem fra Amager Fælled

Prøveudtagningsbrønd

226 m2 grønt areal,
Central LAR

Opholdsnicher

Bus 4A

Solspot
Nye forhaver og altaner

30 km/t

BRUG NATUREN
I BYEN
Dette forslag bygger på fem hovedgreb, der
alle har det tilfælles, at de maksimerer graden
af blåt og grønt i Bryggervangen og Skt. Kjelds
Plads. Dette har flere positive effekter:
•

•

•

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads gøres så
attraktiv, sanselig og naturrig som muligt,
hvilket ansporer til ophold, rekreative aktiviter, socialt byliv og nye naturoplevelser.
Klimatilpasningen får optimale betingelser
både for lokal nedsivning af hverdagsregn
såvel som for bortledning af regnvand ved
skybrud.

Hastighedsnedsættelse til
30 km/t på Bryggervangen

30 km/t

Brønd med vandbremse

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads opleves
som et trygt og sikkert sted for fodgængere
og bløde trafikanter såvel som bilister.

Central LAR ved krydset
til Landskronagade

Gårdfornyelse

829 m2 grønt areal,
Central LAR

Grøn renovering
Cykelstier på begge
sider af vejen
Central LAR på pladsen
ved Victor Bendix Gade

Grøn taghave

Central LAR på
Skt. Kjelds Plads

Volumen behov:
153 m3 vand
104 m3 Central LAR (260 m2 ved 0,4 cm dybde)
49 Decentral LAR (243 m2 ved 0,2 cm dybde)

Prioritering af forbindelsen mellem
baggård, lejlighed, udviddet kantzone
og grønt (uden biltrafik)

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads skaber
maksimal blågrøn synergi med kvarterets
øvrige klimainitiativer.
Grøn renovering af
Samsøgade

BRUG NATUREN!

STYRK LOKALE INITIATIVER!

Økosystem fra Kongelunden

ETAPE 2: GRØNT AREAL OG LAR-VOLUMENER

Evt. nyt projekt

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads opleves
som én sammenhængende enhed, der sam-

551 m2 grønt areal,
Central LAR

Økosystem fra Ravnsholt Skov

Altid gennem
det grønne

Fremtidens gårdhave

•

30 km/t

Grøn renovering i Omøgade

Altaner og haver

•

Bølgende vandrende

Prøveudtagningsbrønd

tidig indeholder stor variation i de forskellige pladser og grønne hjørner.
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads får en
stærk identitet som byens blågrønne vartegn for klimatilpasning.

1.395 m2 grønt areal,
Central LAR

Brønd med vandbremse

Central LAR ved
Kildevælds plads

FORTÆT LAR-LØSNINGERNE!
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463 m2 grønt areal,
Central LAR

Brønd med vandbremse
Forbindelsen til
Svanemøllen

Forbedring af
Kildevældsparken

•

Brønd med vandbremse

Økosystem fra Rude Skov

Forbindelsen til
Fælledparken

SÆT FARTEN NED!

STYRK KANTZONER!

Der er nu 1.328 m2 grønt areal (både central og decentral LAR)
- deraf: Central LAR 587 m2, decentral 741 m2
- Dvs. at der er mere grønt end LAR behovet, og derudover er
der endvidere en maksimering af overfladearealet pga. topografien med bakker og lavninger.

Grillplads

Brønd med vandbremse

Døgn Netto

Super Best

Tag- og fortovsvand

SNIT 1 /

Semi-våd biotop
Økosystem vi kender fra Valby Hegn

Tag- og fortovsvand

Nedsivning (gennem ﬁltermuld)
Fordampning

Vej

Parkering

Fortov

Nyt grønt indgangsparti

Fortov

Bryggervangen

Grøn lomme
Vandrende
Cykelsti

Grøn lomme

Cykelsti

Fortov

ERHVERV

Vejvand second ﬂush

BOLIG

Vejvand ﬁrst ﬂush

Tag- og fortovsvand

SNIT 5 /

Tag- og fortovsvand

Nedsivning (gennem ﬁltermuld)

Semi-våd biotop
Eksisterende beplantning

Fordampning
Vejvand ﬁrst ﬂush

SNIT 6 /

BOLIG

Eksisterende vejtræer
Fortov

Cykelsti
Vandrende

Bryggervangen

Parkering

Eksisterende hæk
Fortov
Cykelsti
Eksisterende vejtræer

Eksisterende
beplantning

KIRKEN

Eksisterende
beplantning

Eksisterende hæk

Vejvand second ﬂush

Tag- og fortovsvand

Våd biotop, lavninger
Økosystem vi kender fra Gentofte Sø

Nedsivning (gennem ﬁltermuld)
Fordampning
Vejvand ﬁrst ﬂush

KILDEVÆLDSPARKEN

Eksisterende
beplantning

Eksisterende hæk

Fortov

Cykelsti

Vognmandsmarken

Fortov
Cykelsti

Eksisterende Ahorn
træer

Vandreservoir

Eksisterende Ahorn
træer

Grøn lomme

BOLIG

Udvidet fortovszone

Vejvand second ﬂush

Skybrudssenarie ved Landskronakrydset: En lokal topografi skaber et legefuldt grønt ø-rige, mens løbeklubben stadig kan komme tørskoet forbi

SNIT 2 /

VÆRDIER

Fordampning

Vejvand ﬁrst ﬂush

ERHVERV

Cykelsti
Fortov
Eksisterende hegn

Parkering

Bryggervangen

Fortov
Grøn lomme
Vandrende
Cykelsti

Vandreservoir

snit BB

Grøn lomme

Parkering

Vejvand second ﬂush

Victor Bendix Gade

SNIT E-E 1:500, GENNEM BRYGGERVANGEN VED VICTOR BENDIX GADE

BOLIG

Udvidet fortovszone

Cykelsti

Vandreservoir

Grøn lomme
Vandreservoir

Nygårdsvej

Cykelsti

Holdeplads

snit DD
Cykelsti
Sti

Toilet med regnvandsmagasin
Grøn lomme

Sti
Cykelsti

Grøn lomme

Udvidet fortovszone

Netto

Tag- og fortovsvand

Grøn lomme

Våd biotop, lavninger
Økosystem vi kender fra Utterslev Mose

Cykelsti
Sti

snit DD

Tag- og fortovsvand

Tør biotop, bakker og tuer
Økosystem vi kender fra Rude Skov

Cykelsti

Tør biotop, bakker og tuer
Økosystem vi kender fra Ravnsholt Skov

Grøn lomme

5 DELING

Tag- og fortovsvand
Overdrev, lavninger og tuer
Økosystem vi kender fra Amager Fælled

Nedsivning (gennem ﬁltermuld)

Udvidet fortovszone

Klimatilpasning har en praktisk værdi og
skaber en ny infrastruktur, der sikrer vandafledning. Tilsvarende har bynatur en herlighedsværdi, der udnytter vandet rekreativt
og skaber oplevelser og rum for sociale fællesskaber, der giver mening.

snit AA

Vi har derfor valgt at beskrive henholdsvis
målbarhed og mærkbarhed for samtlige af
projektets løsninger. På den måde sikrer vi,
at denne komplementaritet gennemsyrer alle
projektets løsninger og kvaliteter - fra design
og projektering til realisering og overlevering til
beboerne.

BOLIG

Vi arbejder for, at alt har en nytteværdi og en
rekreativ værdi. Det er derfor vigtigt for os,
at alle løsninger bør have både en funktionel
værdi og en oplevelsesmæssig værdi. En rationel værdi og en æstetisk værdi.

Tag- og fortovsvand

SNIT F-F 1:500, GENNEM SANKT KJELDS PLADS

Nedsivning (gennem ﬁltermuld)
Tag- og fortovsvand

Tag- og fortovsvand

Tag- og fortovsvand

Fordampning

Våd biotop, lavninger og bakker
Økosystem vi kender fra Knurrenborg

Vejvand ﬁrst ﬂush

Kote 11.30

Tør biotop, bakker og tuer
Økosystem vi kender fra Rude Skov

ERHVERV

Vejvand second ﬂush

Fortov

Nedsivning (gennem filtermuld)

Cykelsti

Grøn lomme

Bryggervangen

Vandreservoir
Grøn lomme

Sti
Cykelsti

Grøn lomme
Vandreservoir

Ophold + sti

BOLIG

Udvidet fortovszone

Våd biotop, lavninger og bakker
Økosystem vi kender fra Kongelunden

Fordampning
Vejvand first flush
Vejvand second flush

BOLIG

Udvidet fortovszone

Toilet med regnvandsmagasin

Grøn lomme

Cykelsti

Cykelsti
Sti

Grøn lomme
Vandreservoir

Skt. Kjelds Plads

Vandreservoir

Cykelsti

Sti

Vandreservoir

APAPENDIKS

Økosystem fra Valby Hegn

Grøn lomme

SNIT G-G 1:500, GENNEM SANKT KJELDS PLADS

Prøveudtagningsbrønd
Kote 11.30

1:200
Nedsivning (gennem ﬁltermuld)
Tag- og fortovsvand

Fordampning

Tag- og fortovsvand

Vejvand ﬁrst ﬂush
vandpumpe

Vejvand second ﬂush
Våd biotop, lavninger og bakker
Økosystem vi kender fra Knurrenborg

Erhverv

grillplads
Rude Skov økosystem

opholdsniche

toilet

grillplads

bakkeleg

solspot

Utterslev Mose økosystem

Kote 11.05

Kote 11.25

Nedsivning (gennem filtermuld)

Der er nu 281 m2 grønt areal (alt sammen decentral LAR)
- Dvs. at der er mere grønt end LAR behovet, og derudover er der
endvidere en maksimering af overfladearealet pga. topografien
med bakker og lavninger.

leg på øer

træning i naturen

Kongelunden økosystem

vandpumpe
opholdsniche

Fordampning

opholdsniche

opholdsniche

naturleg
grillplads

1:500

SNIT D-D 1:500, VED LANDSKRONAGADE

BOLIG

Grøn lomme

Cykelsti

Vandrende

Udvidet fortovszone

Grøn lomme

Vandreservoir

Cykelsti

Grøn lomme

Landskronagade

Vandreservoir
Grøn lomme

Landskronagade

Vandreservoir
Grøn lomme

Cykelsti

Ophold + sti

Ø315
Grøn lomme

Vejvand second flush

Udvidet fortovszone

Vejvand first flush

Terræn hævet 250 mm over
rendestensniveau, så overløb
nordpå mod Kildevældssøen undgås

BOLIG

Fortov

Cykelsti

Volumen behov:
46 m3 vand (alt sammen decentral LAR, dsv 231 m2 ved 0,2 cm
dybde)

Grøn lomme

Bryggervangen

Grøn lomme

Vandreservoir

Cykelsti

ETAPE 4: GRØNT AREAL OG LAR-VOLUMENER

Sti

Vandreservoir

Grøn lomme

Ravnsholt Skov økosystem
Ophold + sti

Udvidet fortovszone

BOLIG

Overløb til vandledning ø315
via to kuppelriste med sandfang
i central LAR

UDVIDEDE KANTZONER OG MAKSIMERING AF DET GRØNNE

TOPOGRAFI OG REGNVANDSHÅNDTERING

ØKOSYSTEMER

OPHOLDS- OG AKTIVITETSZONER

Gennem en kombineret vejkryds/skildpaddeløsning i stedet for rundkørsel maksimeres det grønne samtidigt med at naturen knyttes
til byens kanter, hvilket bringer bynaturen helt tæt på bygningerne.
Yderligere maksimering af det grønne sker gennem kotering i topografi - fra 80% grønt til 120% grønt.

I den sydlige del af Skt Kjelds Plads skabes lavninger, hvilket giver
en mere våd zone med centrale lar-løsninger og vådbiotoper. I den
nordlige del hæves topografien til et mere tørt bakkelandskab med
magasinering af regnvand i bakker.

Lar-løsningerne og den varierende topografi kalder forskellige økosystemer til at håndtere regnvandet. Derfor skabes fire forskellige
biotoper.

Hele pladsen opfordrer til en aktiv livsstil med bynaturen og en konkret programmering holdes til et minimum.

05

30 km/t

Cykelsti

Tag- og fortovsvand

Våd biotop, lavninger og bakker
Økosystem vi kender fra Knurrenborg

Grøn lomme

Pauser på vejen

Fortov

Tag- og fortovsvand

Grøn nabogrund

Terræn hævet 250 mm over
rendestensniveau, så overløb
nordpå mod Kildevældssøen undgås
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