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Her kort over klimakvarteret og KBH!

Klimakvarteret ligger på Ydre Østerbro nord for Fælledparken.
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”DE STIGENDE REGNMÆNGDER ER EN STOR
UDFORDRING FOR VORES BY. MEN VED AT GRIBE
UDFORDRINGEN RIGTIG AN, KAN VI SIKRE BYEN MOD
REGN SAMTIDIG MED, AT VI TILFØRER BYEN NYE
REKREATIVE VÆRDIER.”
AYFER BAYKAL, TEKNIK- OG MILJØBORGMESTER

1
KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER

EN MODEL FOR KLIMATILPASNING I KØBENHAVN
Skt. Kjelds Kvarter på Ydre Østerbro er blevet udpeget
som udstillingssted for klimatilpasning i Københavns
Kommune. Her viser vi, hvordan vi klæder et helt
bykvarter på til fremtidens kraftige regnskyl.

Grønnere gader, blomstrende forhaver, et rigt dyreliv og
landskabelige kanaler, der leder regnvand væk fra kvarteret,
så vi undgår vandskader ved de store regnskyl. Det er
blot nogle af de visioner, vi ønsker at føre ud i livet i
Klimakvarteret i Skt. Kjelds Kvarter på Ydre Østerbro over
de kommende år.

Vi vil skabe en robust bydel, der er tilpasset til at kunne
håndtere fremtidens stigende regnmængder. Det gør vi
ved at skabe nye grønne byrum, gaderum og gårdrum,
hvor vi kan opsamle, nedsive og anvende regnvand. På den
måde undgår vi at skulle grave hele kvarteret op for at
udvide kapaciteten i det eksisterende kloaksystem.

I denne publikation kan du læse mere om Klimakvarter.
Du kan læse om visionerne for at klimatilpasse et helt
bykvarter med grønne- og blå løsninger i både byrum,
bygninger og gårdrum. Du kan læse mere om de strategier,
vi bruger, se de konkrete projektforslag og høre om de
klimatilpasningsprojekter, der allerede er i gang. Desuden
kan du få et indblik i projektets baggrund og organisering.

Samtidig skal vi sikre kvarteret mod ekstreme
regnhændelser, som skybruddet den 2. juli 2011, med
så store mængder vand, at hverken kloaksystemet eller
grønne arealer er tilstrækkeligt. Det gør vi ved at etablere
skybrudsveje, hvor regnvand kan løbe på udvalgte gader
gennem kvarteret og ud i havnen, hvor det ikke gør skade.

KLIMAKVARTER.DK

Københavns første Klimakvarter ligger i Skt. Kjelds Kvarter på Ydre
Østerbro nord for Fælledparken. Kvarteret afgrænses af Jagtvej mod syd,
Lersø Parkallé mod vest, jernbanen mod nord og Østerbrogade mod øst.
Illustration // TREDJE NATUR

Vi vil med vores indsats skabe bedre rammer for et godt
hverdagsliv. Derfor arbejder vi med grønne løsninger i
gadeplan, der gør mere end blot at klimasikre kvarteret.
Vores vision er at skabe et nyt blik på byen, hvor regnvand
ikke længere bliver set som en trussel, der skal ledes
hurtigst muligt ned i kloakken, men som en ressource der
kan skabe nye oplevelser i byen.
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VISION - KØBENHAVNS GRØNNESTE BROKVARTER
Borgerrepræsentationen i København vedtog i 2010 en
områdefornyelse i Skt. Kjelds Kvarter, blandt andet fordi
mange gader, pladser og grønne områder var nedslidte.
Desuden ville man imødegå de begyndende udfordringer,
som viste sig enkelte steder i kvarteret, herunder
boligsociale problemer, arbejdsløshed og fattigdom.
Skt. Kjelds Kvarter ligger på Ydre Østerbro og ligner
de øvrige brokvarterer i København. Her er primært
karrébebyggelser, men der er også værksteder, industri,
byggeforeningshuse og moderne betonbyggeri. Det
er et mangfoldigt og tæt bebygget kvarter – der er
24.000 beboere og over 10.000 arbejdspladser på bare
én kvadratkilometer – hvor der ikke er mange grønne
områder.

Ved at tænke områdefornyelsen sammen med
klimatilpasningsindsatsen skaber vi størst mulig lokal
merværdi. Vi klæder kvarteret på til skybrud, men vi
skaber samtidig en bedre ramme om det gode hverdagsliv,
der leves i Skt. Kjelds Kvarter.
REGNVAND I ET POSITIVT LYS
Projektet Klimakvarter vælger at se skybrudsudfordringen
fra en positiv vinkel og se regnvandet som et rekreativt
potentiale. Hvis vi formår at håndtere regnvandet bedre,
undgår vi de store omkostninger ved oversvømmede
kældre og ødelagt infrastruktur. Vi får også mulighed for
at skabe nogle nye og unikke byoplevelser med regnvandet
som vores primære værktøj. Regnvandet skal ses som en
ressource istedet for et problem.

”DET ER NEMMERE AT FORBEREDE DANMARK PÅ
FREMTIDENS VEJR END AT RYDDE OP EFTER DET
ENE SKYBRUD EFTER DET ANDET. DERFOR ER ET
PROJEKT SOM KLIMAKVARTERET PÅ ØSTERBRO,

Projektet Klimakvarter samler derfor både beboere,
kommune, stat, forsyningsselskab og private grundejere
om en fælles vision om at gøre Skt. Kjelds Kvarter til
Københavns grønneste brokvarter og samtidig til det
første klimatilpassede byområde i København.

Kvarteret skiller sig ud ved at mangle en selvstændig
identitet. Kvarterets fysiske centrum er Skt. Kjelds Plads,
og deraf kommer navnet for områdefornyelsen, men
det er få beboere, der identificerer deres kvarter med
rundkørslen på Skt. Kjelds Plads. I stedet sætter beboerne
mange forskellige ord på, hvor de bor, så som nord for
Fælledparken, nord for Jagtvej, komponistkvarteret,
Lyngbyvejskvarteret, Ø-gadekvarteret og Ydre Østerbro.
FRA UKENDT KVARTER TIL KLIMAKVARTER
Der er ikke et officielt navn for kvarteret, og måske netop
derfor har kvarteret også været overset af resten af byen i
mange år. Dette ændrede sig den 2. juli 2011, da billedet af
en oversvømmet Lyngbyvej, som er indgang til kvarteret,
gik Danmark og verden rundt. Skybruddet lukkede
adgangene til København og ramte vitale dele af byens
infrastruktur, blandt andet hospitalerne og forvoldte
skader for mere end 6 milliarder kroner.
Skybruddet gjorde det klart for politikere, professionelle
og borgere i byen, at vi har brug for at løse
klimaudfordringerne i København. Med Københavns
Klimatilpasningsplan er dette arbejde begyndt, og Skt.
Kjelds Kvarter er blevet udvalgt i Københavns Kommune
som særligt indsatsområde for at udvikle de metoder og
teknologier, der skal til for at klimatilpasse byen.

DU KAN LÆSE
KØBENHAVNS KOMMUNES
KLIMATILPASNINGSPLAN
OG SKYBRUDSPLAN PÅ
WWW.KK.DK/KLIMA

Ved at bruge regnvandet rekreativt i vores by, kan vi skabe rammerne
for et bedre hverdagsliv samtidig med, at vi løser udfordringerne med
stigende regnmængder.
Illustration // GHB Landskabsarkitekter
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HVORFOR KLIMATILPASNING
OVERORDNEDE MÅL FOR KLIMATILPASNING
// AFKOBLING AF 30 % AF AREALET FRA KLOAK
// TILBAGEHOLDE MEST MULIGT VAND I
ØVERSTE OPLAND
// ETABLERING AF SKYBRUDSVEJE PÅ
UDVALGTE VEJE I KVARTERET
// HOLDE OVERFLADETEMPERATURER LAVE
// ØGE BIOLOGISK MANGFOLDIGHED
Kilde: Københavns Kommunes Klimatilpasningsplan

Klimaet ændrer sig. Vi kan se frem til flere kraftige
regnbyger og skybrud, som dem København de sidste
somre har oplevet. I fremtiden forventer vi omkring 30 %
kraftigere regn. Det vil sætte pres på kloaksystemet selv
til hverdag. Vi vil også opleve flere ekstreme regnskyl skybrud - med så store mængder vand, at kloakkerne ikke
kan følge med.
Selvom kloakkerne i København er i god stand, er deres
kapacitet begrænset. At udvide kloaknettet, så det kan
rumme enhver regn, vil være en meget dyr løsning. En
udbygning af kloakkerne vil også kræve, at store dele af
byen graves op, så København ville have byggepladser
i samme omfang som metrobyggeriet har skabt - blot i
mange flere år fremover.
I stedet for at udvide kapaciteten under jorden ønsker
Københavns Kommune at sikre byen mod fremtidige
regnhændelser og skybrud med grønne og blå løsninger
i gadeplan. Løsninger der samlet set afkobler 30 % af
regnvandet fra kloakken, så den nuværende kapacitet
fastholdes. Løsninger der ved skybrud effektivt leder vand
væk fra vores kvarter. Og løsninger der skaber frodige,
smukke byrum til glæde for københavnerne.
Vi skelner mellem hverdagsløsninger og skybrudsløsninger.

Analyse af opstuvning af vand til terræn ved skybrud.
Illustration // Københavns Skybrudsplan

Ved kraftige regnskyl sikrer vi kældrene med hævede
kældernedgange og lysskakte, så det overskydende
vand løber ud af gården til vejen. På vejarealerne kan
løsningerne være lokale regnbede, der tilbageholder
vandet, vandsøjler der opmagasinerer vandet og grønne
landskabelige kanaler, der forsinker regnvandet.
Disse grønne løsninger giver byen og dens beboere en
rekreativ værdi, øger livskvaliteten i hverdagen og løser
samtidig udfordringerne med en øget hverdagsregn.

3.2

HVERDAGSLØSNINGER - KOBLEDE AFKOBLINGER

SKYBRUDSLØSNINGER - SKYBRUDSVEJE

I Klimakvarteret vil vi etablere grønne og blå løsninger
i hele kvarteret, både i private gårdrum, på mindre
gadearealer og i større byrum. Visionen er, at vi som
helhed opnår en afkobling af 30 % af regnvandet, der falder
i kvarteret, ved hjælp af det vi kalder koblede afkoblinger.
Det vil sige, at vi etablerer en kæde af løsninger, der
tilsammen fungerer som klimasikring. I de private

I det øverste og mellemste plateau er det relativt enkelt
at håndtere regnvandet, da det naturligt løber nedad
mod et lavereliggende plateau. På det nederste plateau er
terrænfaldet dog så lavt, at vandet hober sig op og skaber
alvorlige oversvømmelser, som vi så med skybruddet i
2011.
Den nordlige del af Østerbrogade er overgangen mellem
det mellemste og det nedre plateau på Ydre Østerbro.
Her etableres de primære skybrudsledninger, der samler
regnvand fra det øverste og mellemste plateau og fører
det under jorden. Konceptet i figuren nedenfor viser,
hvordan vi etablerer skybrudsløsninger på overfladen i
det øverste og mellemste opland og en rørløsning i det
nederste opland, der leder skybrudsvandet til havnen.

Grønne byrum og gårdrum håndterer fremtidens
kraftigere hverdagsregn. Men der vil altid kunne komme
et skybrud, der er større end systemets kapacitet. Derfor
etablerer vi skybrudsveje til at håndtere de mere sjældne
ekstreme regnhændelser. Når regnvand stuver sig op
i gårdrum, byrum og på sidegader vil vi lede det væk
fra husfacader og kældernedgange og ud til udpegede
skybrudsveje.

3.1
Københavns Klimatilpasningsplan anbefaler en frakobling
af 30 % af den regn der falder på det befæstede areal
fra kloakkerne, så kommunen kan opretholde sit
serviceniveau for afledning af spildevand.

Klimatilpasningsløsninger i Klimakvarter - 1) tilbageholdelse af vand på
overfladen, 2) tranport af vand på vejoverfladen, 3) transport af vand i
ledninger.
Illustration // TREDJE NATUR

baggårde etablerer vi grønne gårdhaver. Gårdhaverne
forsinker og tilbageholder mest muligt af det regnvand,
der falder i gården og de gårdvendte tagarealer med
løsninger, der samtidig forskønner gården så som grønne
tage på affaldsskurene, regnvandshaver og regntønder.

Under et ekstremt regnskyl skal regnvandet ledes til
havnen. Analyser i Københavns Kommunes Skybrudsplan
for Østerbro viser, at det er fysisk muligt at lede regnvand
fra Skt. Kjelds Kvarter til Kalkbrænderihavnen og til
Nordbassinet. Vores skybrudsløsninger skal lede vandet
fra de højestliggende arealer omkring Skt. Kjelds Plads og
hele vejen ud til havnen.
Forenklet sagt består Østerbro af to relativt flade
plateauer, som er forbundet af et mellemstykke med et
kraftigere fald. I det øverste plateau ligger Skt Kjelds
Plads, Bryggervangen og Tåsinge Plads. I det mellemste
plateau ligger blandt andet Tåsingegade, Nygårdsvej,
Landskronagade og Kildevældsgade. I det nederste plateau
ligger Øresunds Hospital og Gasværksgrunden.

Øvre plateau
Fjerne
barrierer /
j

Mellemste plateau

Nedre plateau

Skybrudsveje
y
j / Tunnel der sikrer de lave områder

Havn
Diagrammatisk snit over vandets vej fra Skt. Kjelds Plads til havnen.
Illustration // Niras, Skybrudsplan Østerbro
SERVICENIVEAU FOR REGNVANDS - OG
SPILDEVANDSAFLEDNING I K ØBENHAVN
Hverdagsregn: Opstuvet spildevand må nå terrænniveau én gang
hvert 10. år.
Skybrud: Det gennemsnitlige vandspejl må overstige 10 cm
over terræn én gang hvert 100. år med undtagelse af steder,
der specifikt er udpeget til opmagasinering af overfl adevand ved
oversvømmelser (specifikke skybrudsveje, skybrudsbassiner,
havnen, mm.)
Kilde: Københavns Kommunes Klimatilpasningsplan
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270.000 m2
Er vejarealet i Klimakvarter i
dag. Gaderne er langt bredere,
end nødvendigt for at kunne
håndtere den lokale trafik.

270.000m2

50.000 m2
Grønt areal kan vi skabe, hvis
vi indretter gaderne efter
gældende standarder - med
trafik i begge retninger og
samme antal parkeringspladser.

3.3

3.4

GRØN KLIMATILPASNING

DET ARBEJDER VI UD FRA I KLIMAKVARTERET

Byer over hele verden står over for de samme
klimaudfordringer som København. Derfor kan de
løsninger vi udvikler i Klimakvarteret danne grobund for
eksport af viden og teknologi til byer og lande verden
over.

EN GRØNNERE BY ER KLÆDT PÅ TIL FREMTIDENS VEJR
Et grønnere København er bedre klædt på til fremtidens
klima. Arbejdet med klimatilpasning giver København en
unik mulighed for at udvikle byen, så den fortsat vil være
en af verdens bedste storbyer at leve i.

Vi skal finde de bedste, mest innovative og grønne
løsninger på fremtidens klimaudfordringer. Nye
produkter og teknologier kan gøre byen grønnere, højne
københavnernes livskvalitet og være med til at skabe jobs
og vækst i Danmark.

Ved at vælge løsninger, som forbedrer byens fysiske miljø
og skaber attraktive byrum både til ophold, transport og
oplevelser, kan klimatilpasningsarbejdet bruges til at højne
københavnernes livskvalitet.

Samtidig er der en række konkrete strategier, som
vi bruger i Klimakvarteret, som udnytter de særlige
forudsætninger, som vi har her i kvarteret.

50.000m2

Bedre byliv
På den måde skaber vi plads
til grønne korridorer, vejtræer,
forhaver og blomstrende
byrum. Uden at det koster en
p-plads.

220.000m2

Vejarealet i Klimakvarter udgør i dag 270.000 m2. Vejene behøver ikke være så brede
for at håndtere den lokale trafik. Ved at indrette gaderne på nye måder kan vi frigøre
50.000 m2 areal, som istedet kan blive til blomstrende byrum og grønnere gader.
Illustration // TREDJE NATUR

Projekterne i Klimakvarteret dækker det øvre og
mellemste plateau i vandoplandet Ydre Østerbro. Her vil
vi foretage klimatilpasningen med synlige blå og grønne
løsninger, som håndterer regnvand og samtidig øger bykvaliteten.
I det øverste plateau tilbageholdes mest mulig vand
i grønne gårde og nye klimatilpassede byrum. I
mellemplateauet etablerer vi skybrudsveje, hvor vi
regulerer terrænets hældning, så vejene kan lede
regnvand på overfladen (fortov, cykelsti og vejareal) ud til
skybrudsledningerne på Østerbrogade.
Skybrudsløsninger kan for eksempel være grønne kanaler
i kvarterets bredeste gader, hvor vandet kan løbe som i
en grøftekant. En anden idé er nye cykelstier, der også
fungerer som kanaler og leder vandmængderne væk fra
kvarteret og ned i havnen, hvor de ikke gør nogen skade.

BEHAGELIGT BYKLIMA
Ud over flere skybrud, skal vi også forberede os på et
varmere vejr med flere og mere intense hedebølger.
Temperaturstigninger på mellem to og fire grader på
vores breddegrader vil give nogle nye udfordringer i byen.
Det betyder, at vi fremover skal tilpasse vores by til et
ændret vejr- og nedbørsmønster. Derfor vil vi tilpasse
byen med grønne og blå elementer i byrum, gårdrum
og bygninger, der kan være med til at sikre en god
overfladetemperatur i byen.
ØGET BIOLOGISK MANGFOLDIGHED
Det er et af målene med alle de fysiske tiltag i
Klimakvarteret at bevare og øge den biologiske
mangfoldighed. De nye by- og gårdrum skal have en
varieret vegetation og beplantning samt et terræn, hvor
insekter og smådyr trives.
Grønne klimatilpasningsløsninger bidrager på den måde
også til en øget biodiversitet og et levende bymiljø, hvor vi
kan høre fuglefløjt og biers summen.

DET KOSTER IKKE P-PLADSER
Et kendetegn ved Skt. Kjelds Kvarter er, at der er meget
asfalt. Gaderne er brede og behøver ikke være så store
for at håndtere den lokale trafik. En overordnet analyse
viser, at vejene i gennemsnit kan være 20% smallere og
stadig leve op til de gældende trafikstandarder. Vi kan
altså reducere en femtedel af gadearealet og på samme tid
skabe bedre byrum for fodgængere og cyklister. Uden at
det koster en parkeringsplads og med samme adgang for
busser og biler, som der er i dag.
REGNVAND SKAL VÆRE TIL BEBOERNES GAVN
Børn kan bruge regnvandet på legepladser, mens voksne
kan vande blomster og planter med vandet. Ved at
løse et teknisk problem - at vores kloakker er for små
til at håndtere de øgede regnmængder - med positive,
synlige elementer så som parker og regnbede skaber vi
opmærksomhed om regnvand som en ressource og større
interesse blandt beboerne til at skabe en robust by.
BEBOERNE ER MED TIL AT BESTEMME
Udviklingen af løsningerne i Klimakvarteret foregår i
tæt samarbejde med borgerne, der både har indflydelse
på beslutningerne om de store anlægsprojekter, og
som gennem helt små initiativer som regnvandstønder,
fortovshaver og grønne tage får en forståelse for
de udfordringer byen står over for. På den måde får
beboerne nyt perspektiv på regnvand i byen, som vil
gøre dem til aktive medspillere i at skabe et grønt og
klimasikret kvarter.

I SKT. KJELDS
KVARTER HAR VI
MULIGHED FOR AT LAVE
EN GRØN KLIMATILPASNING,
DER SAMTIDIG SKABER BEDRE

REGNVAND ER EN RESSOURCE
I Klimakvarteret ser vi regnvand som et positivt og synligt
element i byen. Regnvand er en ressource, der skal vises
frem og bruges og ikke et onde, der hurtigt skal skylles
væk under jorden. Ved at tilbageholde vandet over jorden
i gård- og gadeplan bliver regnvandet en aktiv del af
kvarterets urbane identitet og beboernes liv.

RAMMER OM DET LOKALE
BYLIV - UDEN AT DET
KOSTER P-PLADSER.
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4

+ 30%

STRATEGI
KLIMAKVARTER ARBEJDER MED FLERE STRATEGIER I
UDVIKLINGEN AF PROJEKTET:
// 10:10:10 STRATEGI FOR AFKOBLING
// STRATEGI FOR OPTIMERING AF VEJAREALER
// STRATEGI FOR BORGERINVOLVERING
// MIDLERTIDIGHED SOM METODE

4.1
10:10:10 - STRATEGI FOR AFKOBLING

10
%
Opmagasinering

10
%
Nedsivning og fordampning

Mulighederne for at nedsive regnvand i Klimakvarteret
er begrænsede. Der er flere årsager til, at der flere
steder må fravælges nedsivning. Det kan for eksempel
være forurening i jorden, afstandskrav til bygninger,
ledninger, rør og kabler i jord, træer, veje og risikoen
for at påvirke grundvandstanden for meget. En analyse af
nedsivningskapaciteten i kvarteret viser, at vi kan afkoble
omkring 12 % af kvarterets befæstede areal fra kloakken
gennem nedsivning.
For at opnå en afkobling på 30 %, benytter vi i
Klimakvarter derfor 3 overordnede metoder, hvilket vi
kalder 10:10:10-strategien:
• Bortledning af regnvand på overfladen.
• Nedsivning og fordampning.
• Opmagasinering og anvendelse af regnvandet.

10 %
Overﬂadenær
bortledning

Illustrationen viser den mængde vand, der falder i kvarteret ved en
hverdagsregnhændelse. I fremtiden forventer vi 30 % kraftigere regnvejr,
og det er derfor målet med Københavns Klimatilpasningsplan at afkoble
30 % af arealet fra kloakken.
Illustration // TREDJE NATUR

BORTLEDNING
Regnvand fra fortove, tage og gårde har en vandkvalitet,
som opfattes som tilstrækkelig ren til afledning til havnen.
NEDSIVNING
Ved at opbryde asfalt og befæstede arealer og istedet
skabe regnbede, gennemtrængelige belægninger og
grønne løsninger kan vandet nedsives og ikke lægge pres
på kloakkerne i byen.

OPMAGASINERING
At opmagasinere vandet kan mindske presset på
kloakkerne ved den kraftigere hverdagsregn. Regnvandet
kan anvendes til mange formål i byen. Det kan være
vanding af planter, tøjvask, toiletskyl, renhold med mere.

4.2
OPTIMALE RAMMER OM DET GODE HVERDAGSLIV
Klimakvarteret skal være et udstillingsvindue for, hvordan
vi skaber ny bykvalitet, når vi tilpasser København til
klimaforandringerne. Vi skal skabe plads til at håndtere
fremtidens regn, hvilket betyder, at byens rum skal
gentænkes. Vi vil gøre det på en måde, hvor det også
skaber de bedste rammer for det gode hverdagsliv, der
leves i kvarteret.
Vi har arbejdet med at optimere indretningen af
kvarterets gader og byrum ud fra en analyse af de
tekniske, bylivsmæssige og trafikale begrænsninger og
potentialer.
På den måde frigør vi nye arealer, hvor vi kan håndtere
regnvand. Men vi skaber også langt bedre rekreative
rammer, lige dér hvor beboernes hverdagsliv udfolder sig.
Det er et komplekst arbejde, som indeholder mange lag,
blandt andet:

Bryggervangen i dag

Forslag

Bryggervangen står som en
bred vej med parallelparkering i
begge sider - også i solsiden.

Ved at flytte p-pladser
frigøres plads til et grønt
rekreativt areal, hvor der
er sol, uden at antallet af
p-pladser reduceres.

Illustration // TREDJE NATUR

•

•

•

•

•

Sol. Hvor på gaden, er der de bedste lysforhold,
og hvilke hjørner har størst potentiale for at blive
grønne?
Indgange. Vi placerer mødesteder og rekreative
arealer, dér hvor beboerne færdes - ved opgange,
gårde og butikker.
Trafik. Hvor er trafikken i dag, og hvor meget
smallere kan de enkelte gader blive og stadig håndtere
trafikken?
Ledninger og rør. Der løber et virvar af
kloakledninger, vandrør, el-, telefon- og IT-kabler
i jorden, som kan begrænse mulighederne for at
etablere grønne byrum visse steder.
Terræn. Hvor løber vandet naturligt hen, og hvordan
skal kanaler og regnbede dimensioneres for at kunne
håndtere det?

ANALYSER DER ER UDFØRT I KLIMAKVARTER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visionskatalog for Klimakvarteret (TREDJE NATUR)
Principper for byrumsprojekter i Aktivitets- og
Bevægelsesstrøg (Områdefornyelsen Skt. Kjelds)
Opsamling på dialogmøder fra Skt. Kjelds Plads og
Bryggervangen (Områdefornyelsen Skt. Kjelds)
Trafikanalyse
Prissætningsrapport (COWI)
Nedsivningspotentialer (Alectia)
Skybrudsplan 2012 (Københavns Kommune)
Skybrudskonkretisering Østerbro (Niras)
Notat om Regnvandshåndtering i Skt. Kjelds Kvarter
(Københavns Kommune/HOFOR)
Biodiversitetsrapport (Biomedia)
LER-kort (2012)
Bylivstælling (Københavns Kommune)
Egenartanalyse (Københavns Kommune)
Holdningsundersøgelse (Miljøpunkt Østerbro)
Indstilling og Beslutning om Bryggervangen

Du kan læse analyserne på
www.klimakvarter.dk
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Et udpluk af de mange indledende analyser, der er lavet i Klimakvarter og
de bindinger vi har i klimatilpasningsarbejdet.
Illustration // TREDJE NATUR
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4.3

4.4

INVOLVERINGSSTRATEGI

MIDLERTIDIGHED SOM METODE

Når vi arbejder på at skabe Københavns første
Klimakvarter, er det afgørende, at beboerne er en del
af projektet. Vores vision er, at Københavns grønneste
brokvarter både består af grønne byrum, gaderum og
gårdrum, men også at borgerne tænker og handler grønt i
deres hverdag. Derfor er det afgørende, at beboerne føler
et ejerskab overfor projektet.
Som nævnt i det tidligere afsnit, er der en række
bindinger, der er givet fra start af. Vi vælger derfor at
involvere beboerne dér, hvor deres input har den største
værdi. Der er en lang række grunde til at inddrage
borgerne i byens udvikling. I forhold til arbejdet i
Klimakvarter vil vi gerne fremhæve to:
•

•

Beboerne har størst viden om deres kvarter,
og hvad der skaber værdi lokalt. Ambitionen i
Klimakvarter er at se klimaforandringerne som en
anledning til at arbejde med at gøre gader, byrum
og gårdrum mere attraktive. Jo bedre borgerne
bliver inddraget i arbejdet med at tilpasse kvarteret
til klimaforandringerne, jo større er værdien af de
rekreative områder vi skaber.
Borgerne har en række ressourcer, som er en
forudsætning for realiseringen af projekterne i
Klimakvarter. Et eksempel er, at størstedelen af
gader og byrum i Klimakvarteret er private fællesveje.
Det er derfor en forudsætning, at der etableres et
tæt samarbejde mellem Københavns Kommune,
HOFOR og de private grundejere om anlæg og drift
af klimatilpasningsprojekter på disse veje. Jo bedre vi
er til at inddrage borgerne i arbejde med at tilpasse
kvarteret til klimaforandringerne, jo lettere er det at
gennemføre projekterne, og jo større resultater er vi
i stand til at skabe.

Det tager flere år at realisere et større klimatilpasningsprojekt. For at skabe forståelse for - og opbakning til for
eksempel omdannelsen af et byrum, har vi i projektet arbejdet med midlertidige projekter og afprøvninger i 1:1.
Midlertidige projekter kan vise borgerne, at der er potentialer i deres kvarter, som de ikke nødvendigvis bemærker
til daglig. Med små indsatser lokalt, kan vi give beboerne en
forsmag på fremtiden - hvilke nye aktiviteter, der kan foregå
på deres gade, hvordan biodiversitet kan komme til udtryk
i deres gård, hvorvidt en anderledes belysning kan skabe
nyt liv i byrummet om vinteren og meget mere.
Samtidig får vi kvalificeret vores visioner, da man hurtigt
opdager, hvilke elementer, der har stor opbakning, og hvilke
elementer der ikke passer ind. Midlertidighed kan være alt
fra at lukke en gade i et par måneder for at teste, hvordan lokalområdet bliver berørt af en trafikændring til et
solhvervsarrangement, der afprøver, hvordan vi kan skabe
mere liv i det offentlige rum i vinterhalvåret.
Midlertidige projekter tager tid og kan koste mange penge.
Omkostningerne er dog små i forhold til prisen på et
byrum, som ikke imødekommer borgernes behov eller som
skaber utilsigtede problemer lokalt. Derfor er midlertidighed som metode et værdifuldt redskab, som vi benytter i
Klimakvarteret.

I DE
KONKRETE
PROJEKTFORSLAG,
VISER VI, HVORDAN VI
KAN SKABE ET GRØNT
KVARTER MED MARKANTE
BYRUM, SOLRIGE GRØNNE
HJØRNER OG PLADS TIL
BÅDE BUSSER, BILER
OG PARKERING.
Billeder fra nogle af de midlertidige aktiviteter og projekter der har været
afholdt i Klimakvarteret.
Fotos: Klimakvarter.
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KLOSTERFÆLLEDEN

Kvarteret skal også være klar til at håndtere skybrud
med så kraftige regnmængder, at de grønne og blå
klimatilpasningsløsninger ikke er nok til at tilbageholde
vandet. Derfor etablerer vi skybrudsveje, der kan fungere
som kanaler, der leder regnvandet ved skybrud sikkert
ned til et sted, hvor det ingen skade gør.

GÅRDRUM
Gårdene dækker omkring 30 % af arealet i kvarteret. I
Klimakvarteret er der udpeget to gårde, som skal fungere
som demonstrationsprojekter for, hvordan man arbejder
med lokal afledning af regnvand i gårdrum.
Flere trængende baggårde i kvarteret vil desuden blive
slået sammen og renoveret, hvor der tænkes i at bruge
regnvandet til at gøre gårdhaverne grønnere, mere
rekreative og rarere at opholde sig i.
BYGNINGER
Der kan være mange fordele ved at håndtere regnvandet
på egen matrikel. Derfor arbejder vi på projekter i
bygninger til håndtering af regnvand så som etablering af
grønne tage, permable belægninger og faskiner.
BEBOERNES EGNE PROJEKTER
Vi hjælper beboerne i gang med egne mindre
klimatilpasningsprojekter. Tiltag som plantekasser,
regntønder ved nedløbsrørene, grønne bede og grønne
tage på cykelskurene kan alle medvirke til at afkoble
mindre vandmængder fra kloakken.
I det følgende afsnit kan du læse meget mere om de
konkrete projektforslag i Klimakvarter.
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”TÅSINGE PLADS BLIVER DET FØRSTE STED I HELE
KØBENHAVN, HVOR VI HÅNDTERER DE STIGENDE
REGNMÆNGDER VED AT GØRE ET OMRÅDE MERE
GRØNT OG SKABE PLADS TIL VANDET.”

5.1
TÅSINGE PLADS - ET KLIMATILPASSET BYRUM
Tåsinge Plads bliver Københavns første klimatilpassede
byrum, når den efter planen bliver indviet i efteråret 2014.
Pladsen, der ligger centralt i Klimakvarteret er både en
investering i at håndtere de øgede regnmængder lokalt og
en investering i bedre byliv. Pladsen bliver en grøn oase,
der skaber et nyt mødested i kvarteret, hvor der tidligere
var et stort og uoverskueligt asfaltareal og et lille uplejet
grønt areal, der primært tiltrak hundeluftere.
Tåsingegade, Ourøgade og Langøgade møder i dag
hinanden i et asfaltareal, der er uoverskueligt og utrygt at
færdes på. Ved at lukke Langøgade og omdanne Ourøgade
til et granitbelagt bytorv skaber vi en levende kantzone
langs de åbne stueetager i boligforeningen Solgården.
Her er gode rammer for et lokalt café- og kulturmiljø.
Samtidig udvides det grønne areal til Vennemindevej
og giver over 1.000 m2 nyt grønt areal, der kan indgå i
klimatilpasningsløsningen.
Klimatilpasningsprincip: regnvand ledes til et forsænket
nedsivningsareal. På pladsen står ”regndråber”, hvor beboere kan
pumpe vand op til leg og rekreation.
Illustration // GHB Landskabsarkitekter

REGNVAND SOM RESSOURCE
Et af delmålene med Tåsinge Plads er at vise,
hvordan regnvand kan være en ressource i bymiljøet.
Af den grund vil vi på Tåsinge Plads illustrere
regnvandskredsløbet og give brugerne af pladsen mulighed
for at interagere med vandet. Vi iscenesætter synligt
regnvandets kredsløb, hvor regnen lander på tage og
pladser og ledes til nedsivning i ”regnskoven”.
Et eksempel på, hvordan vi synliggør regnvandets
kredsløb er sidde- og kravlemøbler, der er udformet som
regndråber. Regndråberne fungerer både som møbler og
lege- og læringsinventar på pladsen.

TEKNIK- OG MILJØBORGMESTER AYFER BAYKAL

Den store asfaltfl ade hvor Tåsingegade, Ourøgade og Langøgade møder
hinanden bliver i fremtiden et stort grønt areal.
Foto // Københavns Kommune

overløb til Tåsingegade, der i fremtiden indrettes som
skybrudsvej.

Det grønne areal fungerer teknisk som et nedsivnings
og forsinkelsesbassin, og arealet skråner, så regnvand
strømmer fra et hævet græsareal, der kan fungere som
solskrænt mod et forsænket nedsivningsareal, der med
tæt og varieret beplantning er blevet døbt ”regnskoven”.
Nedsivningsbassinet har et volumen, der har kapacitet til
at forsinke og nedsive regnvand fra 6.000 m2 befæstede
arealer omkring Tåsinge Plads. Ved et skybrud er der

Tåsinge Plads i dag. En uplejet bunker omringet af asfalt, der forvirrer
både fodgængere, cyklister og bilister.
Illustration // TREDJE NATUR

BIODIVERSITET I BEPLANTNINGEN
Tåsinge Plads arbejder med biodiversitet igennem en
beplantningsstrategi, der tager udgangspunkt i den
skrånende flade. Fordi vandet bliver samlet i ét område,
vil det grønne areal have flere forskellige zoner. En tør
zone på solskrænten, en halv-tør langs bytorvet, en
halv-fugtig øverst i “regnskoven” og en fugtig nederst i
“regnskoven” hvor vandet samler sig. De fire zoner bliver
beplantet med varierede træer, buske og bunddække
svarende til forholdene. Samtidig er der en randzone
langs vejarealerne, hvor der etableres regnbede med
salttolerante planter.
BYLIV
Der er gjort et stort arbejde ud af at kvalificere visionen
for Tåsinge Plads fra de første skitser til det endelige
udbudsmateriale. Gennem halvandet år har vi lavet en
lang række aktiviteter på pladsen for at få beboerne i tale
og for at afprøve, hvad Tåsinge Plads kan være i fremtiden.

Tåsinge Plads i fremtiden. Det grønne areal udvides og skaber et nyt
frodigt byrum til glæde for beboerne.
Illustration // GHB Landskabsarkitekter

Der er blandt andet arbejdet med at lade græsset vokse
vildt med vilje for at diskutere biodiversitet; der blev
fejret solhverv med en kunstig sol for at diskutere, hvad
der kan skabe liv i byen om vinteren; og der er afholdt
bevægelsesmøbel-festival for at afprøve byrumsinventar.
Derudover er der afholdt en lang række små
arrangementer på pladsen såsom gymnastik, fællesspisning
og loppemarked, der alle er blevet drevet af lokale
kræfter med støtte og opbakning fra Klimakvarterets
sekretariat.
At bruge regnvandet som en ressource på pladsen giver både mere
biodiversitet og plads til leg.
Illustration // GHB Landskabsarkitekter
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Fremtidig vision for Tåsinge Plads.
Illustration // GHB Landskabsarkitekter
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”PROJEKTET VISER, HVORDAN VI PÅ EN GANG KAN
SKABE SMUKKE, GRØNNE GADER OG BYRUM OG
I SAMME OMGANG KAN ETABLERE EN EFFEKTIV
TEKNISK LØSNING. DET ER ARKITEKTUR, DER
INTEGRERER TEKNIK OG ÆSTETIK PÅ EN NY OG
MEGET SPÆNDENDE MÅDE”
TINA SAABY, STADSARKITEKT I KØBENHAVN

5.2
SKT. KJELDS PLADS - KVARTERETS GRØNNE HJERTE
Skt. Kjelds Plads er det fysiske centrum i Skt.
Kjelds Kvarter, og vores vision er at gøre pladsen til
Klimakvarterets grønne hjerte. Et byrum, hvor naturen
får lov at brede sig, og hvor trafikken må tilpasse sig
efterfølgende. Vi vil skabe et tilgængeligt grønt landskab,
hvor lyden af fuglekvidder og pjaskende vand overdøver
trafikstøjen. I kraft af sin centrale placering og sin enorme
størrelse på 8000 m2 , har Skt. Kjelds Plads et særligt
potentiale til at blive et fyrtårn for, hvordan vi skaber
fremtidens klimatilpassede byrum.

Skt. Kjelds Plads idag.
Foto // TREDJE NATUR

FRA RUNDKØRSEL TIL SAMLINGSPUNKT
I dag er Skt. Kjelds Plads en stor rundkørsel. Her mødes
kvarterets tværgående veje omkring en gruppe markante
træer, der er pladsens primære kvalitet. Rundkørslen er
mod øst indrammet af flotte klassiske bygninger, mens
vestsiden er fragmentarisk sammensat af et kontorhus,
gammel industri, parkeringsarealer og en byggetomt.
Pladsen er meget præget af trafikken. Pendlertrafik der
primært fylder om morgenen og eftermiddagen og tung
trafik til kvarterets supermarkeder og det bagvedliggende
industriområde.
Der er mange interesser der mødes på Skt. Kjelds Plads.
Nogle beboere ønsker en fredelig grøn plads, andre
ønsker et aktivt byrum med caféer og mødesteder. Busser
og anden tung trafik kræver brede gader og størst mulig
fremkommelighed, mens mange beboere i kvarteret
ønsker smalle gader, der fredeliggør trafikken. Samtidig
skal pladsen fungere som en del af klimasikringen af
kvarteret, hvilket stiller krav til pladsens udformning.
Vores mål med omdannelsen af Skt. Kjelds Plads er at
skabe et identitetsmæssigt centrum i Klimakvarteret. Et
byrum der både skaber værdi for beboerne i kvarteret, og
som har en kvalitet, der gør pladsen til en attraktion for
andre københavnere.

ADGANG TIL GRØNNE AREALER
Rundkørslen på Skt. Kjelds Plads er i dag over 13
meter bred - tre gange så bred, som trafikken reelt
påkræver. Det betyder, at især bløde trafikanter
oplever rundkørslen som meget utryg. Der er behov
for at gentænke pladsen som trafikalt rum. Det er
forudsætningen for at skabe et bedre og mere levende
byrum.
Rundkørslens cirkulære form er karakteristisk for
byrummet, men trafikken blokerer også for adgang til
området under træerne. Vi vil gentænke indretningen af
pladsen, så vi skaber mest muligt sammenhængende og
tilgængeligt rekreativt areal.
Biler og busser kommer fortsat til at krydse pladsen,
men hastigheden skal sænkes for at skabe et roligere
bymiljø, og der skal skabes bedre forhold for cykler og
fodgængere. Udformningen af fremtidens Skt. Kjelds Plads
bliver bestemt ud fra, hvordan vi kan omdanne mest mulig
asfalt til grønt areal, hvordan vi bedst kan skabe aktive
kantzoner langs bygningernes facader, og hvordan vi kan
skabe de bedste opholdsarealer med lys, læ og ro.

I dag er Skt. Kjelds Plads en rundkørsel, hvor vejarealet er tre gange så
bredt, som det behøver at være for at håndtere trafikken.

LYDLANDSKABER
For at skabe et behageligt byrum at opholde sig i, kræver
det også, at vi ændrer lydbilledet på pladsen. Trafikken
fylder meget - også når det kommer til støj. Vi ønsker at
skabe et nyt lydlandskab.
Vi tager blandt andet udgangspunkt i kvarterets fugleliv.
Gråspurven er udpeget som Klimakvarterets særlige
ansvarsart, og en del af opgaven med at forny Skt. Kjelds
Plads er at skabe de bedste rammer for det lokale fugleliv.
Mange steder i København er bestanden af gråspurve
faldende. I Klimakvarteret har vi en bestand, som vi skal
værne om og udvikle. Vi vil have kvidren fra gråspurve og
andre småfugle til at konkurrere med støj fra busser og
biler på Skt. Kjelds Plads.
Lyden af rislende vand er en anden måde at skabe et
behageligt bymiljø selv op af en støjende vej. På Skt.
Kjelds Plads vil klimatilpasningsindsatsen helt naturligt give
vandet en hovedrolle - det vil vi sørge for også kommer til
at gælde i lydbilledet.
Lyden af vand, fuglefløjt og summen fra dyr og mennesker
vil derfor være med til at give identitet og karakter til
fremtidens Skt. Kjelds Plads.

I kraft af sin centrale placering og enorme størrelse har Skt. Kjelds
Plads potentiale for at blive et foregangseksempel på, hvordan vi
klimatilpasser et byrum på en grøn måde.
Illustration // TREDJE NATUR
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Vision for Skt. Kjelds Plads. Pladsen er et naturligt centrum i
Klimakvarteret og i kraft af sin enorme størrelse på 8000 m2 har Skt.
Kjelds Plads potentiale til at blive et foregangseksempel for, hvordan vi
klimatilpasser vores byrum.
FREMTIDIG
FOR SK T. K JELDS
Illustration // TREDJEVISION
NATUR

PLADS.

1. INTRODUKTION 2. VISION 3.KLIMATILPASNING 4.STRATEGI 5. PROJEKTER 6. BAGGRUND

1. INTRODUKTION 2. VISION 3.KLIMATILPASNING 4.STRATEGI 5. PROJEKTER 6. BAGGRUND

30

31

5.3
BRYGGERVANGEN - DEN GRØNNE KILDE
Krydset hvor Bryggervangen møder Landskronagade er
karakteristisk for mange gadearealer i Skt. Kjelds Kvarter
i dag. Her er så meget asfalt, at man mister overblikket.
Et stort opstribet asfaltareal er et forsøg på at afhjælpe
forvirringen hos fodgængere, cyklister og bilister, men
de hvide striber er samtidig en tydelig måde at sige, at
det opstribede areal er ubrugeligt. Krydset er et oplagt
sted at lave et flot grønt hjørne, hvilket samtidigt giver
mulighed for at etablere flere nye p-pladser.
På Bryggervangen er der i dag, på en strækning på
omkring 500 meter, kontorbygninger på den ene side og
boliger på den anden. For at skabe rum for bedre byliv
kan parkeringspladserne flyttes over i skyggesiden, og
placeres ved kontorbygningerne. Det betyder, at flest
mulige beboere kan træde direkte ud i en grøn gade frem
for at møde asfalt og parkerede biler.
Ved at indrette Bryggervangen på den måde, kan vi skabe
en ”grøn kilde” gennem kvarteret, der gør gaden frodig
og samtidig kan lede regnvandet mod havnen ved skybrud.
Der hvor der er særligt meget plads, kan ”kilden” brede
sig ud til større grønne hjørner og mødesteder.
BEDRE FORBINDELSER
Vi vil skabe bedre rammer for det gode, aktive hverdagsliv
i Klimakvarteret med grønne bevægelsesstrøg, der skærer
sig gennem kvarteret. Bryggervangen forbinder således
kvarterets rekreative områder - den store Fælledparken
og den mindre Kildevældsparken - og leder folk naturligt
videre mod Svanemøllestranden og lystbådehavnen.

Bryggervangen idag.

Projekterne på Bryggervangen, Kildevældsgade og
Tåsingegade skaber også grønne forbindelser mellem
kvarterets transportknudepunkter - Svanemøllen St.
og de kommende Metrostationer - så vi gør det nemt
og behageligt for beboerne at lade bilen stå og bevæge
sig gennem kvarteret til fods eller på cykel til offentlig
transport.
Til sidst bliver de grønne bevægelsesstrøg også en
forbindelse mellem kvarterets kulturinstitutioner - Øbro
Jagtvej bibliotek, Svanemøllehallen og det kommende
Østerbro Kulturcenter på Kildevældsskolen. På den
måde skaber vi en stærkere sammenhæng mellem de
institutioner, der er bærere af kvarterets identitet og
kultur.
GRØNNE GADER TIL REGN OG TØRKE
Bryggervangen vil indgå i skybrudsnettet og være med til
at transportere og tilbageholde regnvand ved skybrud. Ud
over skybrud medfører klimaforandringerne også stigende
temperaturer og længere tørkeperioder.
I byområder med meget asfalt, tæt bebyggelse og sparsom
vegetation medfører klimaforandringerne ”varmeøer”,
der er ubehagelige at opholde sig i. Disse områder
holder på varmen, og overfladetemperaturen er langt
højere, end i for eksempel parkerne. Med flere grønne
klimatilpasningsløsninger på gadehjørner og i større
byrum, kan vi skabe en by, der er bedre rustet til at klare
både højere temperaturer, længere tørkeperioder og
mere regnvand.
Også biodiversiteten får glæde af projektet. Med
den ”grønne kilde” på Bryggervangen skaber vi et
sammenhængende grønt bånd mellem Fælledparken
og Kildevældsparken, og en forbindelse for insekter og
smådyr, som på den måde får langt bedre levevilkår.

Fremtidig vision for Bryggervangen.
Illustration // TREDJE NATUR
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Vision for Bryggervangen. Bryggervangen kan blive en grøn kilde gennem
kvarteret, der både kan være med til at styre og tilbageholde regnvand
ved skybrud og skabe en grøn forbindelse mellem Fælledparken og
Kildevældsparken.
Illustration // TREDJE NATUR
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5.5
SKYBRUDSVEJE
- TÅSINGEGADE OG KILDEVÆLDSGADE
En skybrudsvej er en almindelig vej, der kan transportere
biler, cyklister og gående, men som samtidigt kan fungere
som kanal, der leder regnvandet ved skybrud sikkert
væk fra kvarteret. I Klimakvarteret skal det ske ved, at
vandet ledes på Tåsingegade og Kildevældsgade ned til
Østerbrogade, hvor det samles i en skybrudsledning,
der leder det ud i havnen. På sigt vil også Nygårdsvej og
Landskronagade blive indrettet som skybrudsveje.
Skybrudsvejenes hovedformål er at transportere regnvand
fra de højtliggende områder - omkring Tåsinge Plads, Skt.
Kjelds Plads og Bryggervangen - sikkert gennem kvarteret
og ud i havnen, så vandmængderne ikke forårsager
oversvømmelser i de lavereliggende områder omkring
Komponistkvarteret og Øresundshospitalet.
NYE VEJPROFILER
For at kunne lede vandet sikkert og effektivt skal vejen
have tilstsrækkelig hældning og en vejprofil, der sikrer,
at vandet bliver på vejen og ikke skubbes ud mod
husfacaderne og kældernedgangene.
I dag fungerer vejbump og sidegadernes hævede vejmidter
som barrierer, der får vandet til at stuve op og presser

Eksisterende vejforhold

Princip 1

det ud mod facaderne, hvor det kan skabe problemer. Ved
at lave gennemgående fortove langs hele vejen og udligne
vejprofilen fra de tværgående veje, skaber vi mulighed
for, at vandet kan flyde uhindret ned af skybrudsvejene til
opsamling i en regnvandsledning under Østerbrogade.
Hældningen på den enkelte skybrudsvej afgør, hvor stort
volumen, der kan strømme gennem gaden ved et skybrud.
I de tilfælde, at der mangler kapacitet, er der mulighed for
at øge volumen ved for eksempel at skrælle de øverste
10-20 cm asfalt af vejen.
GRØNNERE GADER - UDEN AT DET KOSTER P-PLADSER
Mange steder i kvarteret er fortovene over 3 meter
brede og nogle steder helt op til 6 meter. Vi kan skabe
yderligere kapacitet til at håndtere regnvandet ved at
skære en del af fortovsarealet og omdanne det til vejbede,
forhaver og andre grønne arealer.
Derfor er der tilstrækkelig plads til at skabe
sammenhængende grønne strækninger, uden at det
behøver koste en eneste p-plads. I stedet vil vi optimere
vejens indretning, så vi skaber nyt rum for grønne
indslag. Faktisk kan vi på den måde både opnå bedre
parkeringsforhold og samtidig skabe nye og bedre rammer
for beboernes hverdagsliv. På udvalgte strækninger
kan vi øge antallet af parkeringspladser, hvilket giver os
mulighed for at lave større grønne områder andre steder
i kvarteret.
Tåsingegade er længst i planlægningen. Her er visionen
at skabe et sammenhængende grønt strøg, der går hele
vejen fra Skt. Kjelds Plads til Østerbrogade. Den konkrete
udformning af de grønne elementer skal ske i tæt dialog
med de enkelte grundejere. Det grønne strøg kan således
bestå af både vejbede, forhaver, lommeparker og allétræer. Det der binder strækningen sammen er den særlige
grønne karakter. Skybrudsvejene i Klimakvarteret bliver
på den måde et vigtigt bidrag til visionen om at skabe
Københavns grønneste brokvarter.

Princip 2

Princip 3
Principper for udformning af vejprofil.
Illustration // Københavns Kommune

Ved at lave gennemgående fortove langs en hel vej, skaber vi mulighed
for, at vandet kan flyde uhindret ned af skybrudsvejene til opsamling i en
rørledning, der kan lede det hen, hvor det ikke gør nogen skade.
Foto // Nina Suhr Simonsen
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5.4
GRØNNE GÅRDRUM - ET KENDETEGN I KVARTERET
Gårdene dækker omkring 30 % af arealet i
Klimakvarteret. De mange gårde i kvarteret er omringet
af typiske Københavnerkarréer, der skaber en tryg gård,
hvor en stor del af beboernes sociale liv og ophold
foregår. Mange karréer har store, åbne og grønne
gårdrum og i nogle tilfælde er der også private forhaver,
hvilket skaber en hyggelig og velkommende stemning.
Denne kvalitet er noget, vi skal værne om og styrke i
kvarteret.
Derfor er det væsentligt at tænke gårdene ind i
klimatilpasningsarbejdet. Vi kan i gårdene udnytte
regnvandet som en ressource til at gøre opholdsrummene
grønnere og samtidig forbedre beboernes hverdagsliv.
Med de rigtige klimatilpasningsløsninger i gårdene kan vi
inspirere resten af byen til at tage ansvar for deres lokale
gård, og dermed sikre, at vores by bliver klar til at modstå
de forandringer, som klimaet byder på i fremtiden.
Eksempel på en grøn gårdhave.
Foto // Københavns Kommune

FÆLLES GÅRDHAVER MED FOKUS PÅ LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND
Hvert år forvandles mellem 10 og 12 københavnske
baggårde til gårdhaver. Processen fra idé til færdig
gårdhave betales af Københavns Kommune og staten ved
hjælp af byfornyelsesmidler.
I de kommende år skal flere gårde fornyes i
Klimakvarteret. Ud over at skabe en ny og bedre gård
er målet at håndtere hverdagsregn lokalt. Tagvandet
kan opsamles i regnbede, vandsøjler eller magasiner og
anvendes lokalt til vanding eller leg. Samtidig skal gården
indrettes, så kælderen holdes tør, og vandet løber til
gaden og herfra ud til havnen ved skybrud.
I gårdene arbejder vi efter samme fordeling som i
gadeplan, at afkoble minimum 30 % af gårdens regnvand.

Eksempel på en grøn gårdhave.
Foto // Københavns Kommune
EN GRØN GÅRD - HVORDAN?
Karréer kan søge om at få en fælles gårdhave. For at komme i
betragtning til at få fælles gårdhave skal der være flere matrikler,
nedslidte og utidssvarende arealer, størstedelen af bebyggelsen i
karréen skal være fra før 1950, der må ikke være overvægt af almen
bebyggelse, og der skal minimum være 2/3-dels flertal blandt ejere
og beboere til at få en fælles gårdhave.

Gårdene skal kunne sikre en kontrolleret oversvømmelse
ved et skybrud, så vand i kælderen undgås. Derfor
arbejdes med terrænbearbejdning.
Der arbejdes blandt andet på at:
• Sikre kældre med en kant på 15 cm for at undgå vand
i kældrene.

•
•

Mulighed for overløb på terræn til gade – kræver
gårdhave +10cm over gadeniveau.
Indtænke koblede afkoblinger som for eksempel et
grønt tag, der fører videre til regnbed som fører
videre til en faskine.

BIOLOGISK MANGFOLDIGHED I GÅRDEN
I gårdene skal der arbejdes med biologisk mangfoldighed
ud fra visionen om at bibeholde og øge biodiversiteten
i kvarteret. Desuden er en grøn, kølende oase, der
summer af liv er med til at sikre, at der på sigt er
behagelige steder at opholde sig i for beboerne, når
temperaturen stiger.
For at øge biodiversiteten i gårdene arbejdes der på at
sikre stor variation i både vegetation og terræn.
Variationen i beplantningen kan for eksempel indeholde
blomstrende frugttræer og buske af danske arter, der
tiltrækker danske insekter eller træer, der optager store
mængder vand - dog ikke allergene arter. I arbejdet med
et varieret terræn vil vi arbejde med at sikre hjørner,
hvor naturen for lov at stå uplejet eller samle vegetation i
klumper, som kan fungere som gemmesteder for smådyr
og insekter. Der skal være plads til, at vandet er synligt i
gården, da det også gavner dyrelivet.
Flere gårdhaver med træer og grønne flader kan
sammen med vand virke nedkølende. Flere grønne
gårdrum kan derfor også medvirke til at holde byens
overfladetemperaturer på et behageligt niveau i de
varme og tørre perioder, som vi også forventer flere af i
fremtiden.

Der er mange måder at skabe fælles grønne gårdhaver med nye
opholds- og legemuligheder for beboerne, lokal afledning af regnvand og
øget biodiversitet.
Illustration // BSAA Urban Lab
IGANGVÆRENDE GÅRDHAVE PROJEKT
Otto Mallingsgade Karréen
Gården:1200m2
Rammebeløbet: 2.8 mio. kroner
Status: I gang
Karréen Otto Mallingsgade, Lange-Müllers Gade, Landskronagade
og Vennemindevej omdannes til en fælles gårdhave. Udover at give
beboerne en attraktiv gårdhave, bidrager gårdhaven også til at
håndtere regnvand lokalt. Det sker ved en bevidst bearbejdning af
terrænet og simple løsninger som regnhaver og forsinkede arealer
til at håndtere en øget regnmængde i fremtiden. Det betyder,
at gårdhaven kan håndtere ca. 30% af den regn, der falder på
gårdarealet og på tagfl aderne mod gården.
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I de kommende år skal flere gårde fornyes i Klimakvarteret. Ud over at
skabe en ny, grønnere og bedre gård for beboerne er målet at håndtere
hverdagsregn lokalt.
Foto // Københavns Kommune
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TO GÅRDHAVER SKAL VISE, HVORDAN VI ARBEJDER MED LOKAL
AFLEDNING AF REGNVAND I GÅRDEN
Københavns Kommune har afsat 20 mio. kr. til to gårdhaver,
der skal fungere som demonstrationsprojekter for arbejdet
med lokal afledning af regnvand. Her skal regnvandet
bruges som et middel til at skabe et godt gårdmiljø og
livskvalitet for københavnerne samtidig med, at regnvandet
håndteres udenom kloakkerne.

STOR KARRÉ
I en stor karré er der plads til mange
store træer uden at gå på kompromis
med lyset til lejlighederne. Tagene
kan begrønnes og belagte arealer kan
udnyttes til forhalingsbassiner ved
skybrud og til vandleg.

Målet er, at LAR-løsningerne skal være integrerede i de
traditionelle gårdhaveløsninger og være attraktive - både
arkitektonisk og økonomisk - så de let kan spredes til
andre københavnske gårdhaver.
De to demonstrationsprojekter udvikles i tæt dialog
mellem et rådgiverteam, Københavns Kommune og
karréernes beboere. Projektudviklingen vil blandt andet
tage afsæt i midlertidige forsøg og tværfaglige gå-hjemmøder for rådgivere, hvor forskellige relevante temaer
drøftes og giver idéer til nye måder at håndtere regnvandet
på, så det bidrager til det gode gårdliv.
Selve udviklingsforløbet indgår i forbindelse med Sharing
Copenhagen, når København er Europæisk Miljøhovedstad
i 2014.

SMAL KARRÉ
I den smalle karré er det oplagt
at tænke facaderne med i både
klimatilpasning og energirenovering.
Grønne og blå facader kan indgå i en
nytænkning af boligens muligheder. Der
spares energi, vandet køler boligerne og
gårdrum og vander den grønne facade.

Det første demonstrationsprojekt påbegyndes
i 2013. Udviklingen af LAR-løsninger i det andet
demonstrationsprojekt påbegyndes i 2014 og vil bygge på
erfaringerne fra det første projekt.

Eksempler på lokal afledning af regnvand i gårdrum.
Illustration // TREDJE NATUR

En grå gård kan blive til en grøn oase med fokus på lokal afledning af
regnvand.
Foto // TREDJE NATUR

Eksempler på klimatilpasning og lokal afledning af regnvand i forskellige
typer gårde.
Illustration // TREDJE NATUR
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Vision for, hvordan en grøn gård med fokus på lokal afledning af
regnvand kunne se ud til glæde for beboerne.
Illustration // TREDJE NATUR
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5.6
GRØNNE BYGNINGER
Bygningerne er vigtige elementer i arbejdet med at tilpasse
Skt. Kjelds Kvarter til klimaforandringerne.
BYGNINGSFORNYELSE
I forbindelse med bygningsfornyelse af eksisterende
ejendomme kan der ske:
1) en sikring af ejendommen for eksempel ved etablering af
faskiner eller
2) en udvikling af ejendommen med grønt tag eller lignende
som reducerer vandafløb til kloak.
Københavns Kommune og Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter har afsat 60 mio. kroner til bygningsfornyelse
i Skt. Kjelds Kvarter. 12 bygninger forventes byfornyet i
2014-2016. Af disse 12 projekter indeholder 6 projekter
håndtering af regnvand, herunder etablering af grønne tage,
permable belægninger og faskiner.
Københavns Kommune kan, i forbindelse med støtte til
en bygningsfornyelse, medfinansiere faskiner, permable
overflader, begrønning af facader og grønne tage.
Københavns Kommune søger blandt andet gennem
informationsmateriale at gøre det lettere for private
bygningsejere at etablere grønne tage og andre initiativer,
der reducerer mængden af regnvand, der afledes til kloak.
BYGNINGSOMDANNELSE - NYBYGGERI
Københavns Kommune stiller krav om, at regnvand
håndteres på egen matrikel i forbindelse med nybyggeri i
områder, hvor lokalplan er udarbejdet efter 2012.
Der er udarbejdet en investeringsredegørelse for Skt.
Kjelds Kvarter, der udpeger områder, hvor der kan ske en
byomdannelse. Formålet med investeringsredegørelsen
er at gøre det lettere for potentielle investorer at
se potentialet i at erhverve for eksempel nedslidte
erhvervsområder og udvikle disse til boliger.
En måde at håndtere regnvand på i byens bygninger kan være
etablering af et grønt tag, som her på Peblinge Dosseringen. Sådan
en løsning gør samtidig byen grønnere og er med til at holde byens
overfladetemperaturer på et behageligt niveau.
Foto // Gitte Lotinga

Endelig har Københavns Kommune siden 2010 stillet krav
om at kommunalt byggeri skal aflede regnvand inden for
egen matrikel.

EKSEMPLER PÅ BYGNINGSFORNYELSE I
KLIMAKVARTER
Østerbrogade 139-141 / Nygårdsvej 2
Boligareal: 2.475 m2
Erhvervsareal: 677 m2
Støtteberettigede udgift: ca. 3.8 mio. kroner
Støtte: ca. 1.3 mio. kroner
Status: Igangværende sag
Andelsboligforeningen AB Hesteskoen har søgt støtte til renovering
af kælder og fundament. Efter udbedring af fundamentet erstattes den
omkringliggende, hårde belægning med en permeabel belægning, der
forsinker vandet lokalt. Yderligere begrønnes facaderne og arealet på
en lille plads foran ejendommen, hvor der er udendørsservering fra
en cafe.
Nygårdsvej 54-56 / Lange Müllersgade 2-16 / Bechgaardsgade
3-15 / Otto Mallingsgade 5-7
Boligareal: 14.282 m2
Erhvervsareal: 36 m2
Støtteberettigede udgift: ca. 27.3 mio. kroner
Støtte: ca. 9.5 mio. kroner
Status: Igangværende sag
Andelsboligforeningen AB Nymindegård har søgt støtte til renovering
af taget. I den forbindelse etableres der solceller som en integreret
del i det nye tag. Fra tagfladerne afledes regnvand, som opsamles og
forsinkes via faskiner, der etableres i gårdanlægget, hvor der også
anlægges permeabel belægning.
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5.7
MINDRE KLIMATILPASNINGSPROJEKTER
Klimakvarter er meget mere end store omdannelser
af pladser, gårde og gader i Skt. Kjelds Kvarter. Rundt
omkring i kvarteret er beboerne i gang med deres
egne klimatilpasningsprojekter. Tiltag som plantekasser,
regntønder ved nedløbsrørene, grønne bede og grønne
tage på cykelskurene medvirker alle til at gøre kvarteret
grønnere.
I sig selv gør et grønt tag på et cykelskur ikke meget for
at skybrudssikre kvarteret, men hvis alle skure i kvarteret
havde grønt tag, så ville det kunne mærkes. Endnu vigtigere
kan et grønt tage være med til at skabe begejstring omkring
klimatilpasning - netop fordi det giver en merværdi i
hverdagen, at man ser ud på et frodigt grønt areal frem for
på tagpap. Dermed kan de små indsatser sikre opbakning til
de store klimatilpasningsprojekter, som kommer til at finde
sted på gader og byrum i resten af kvarteret.
GRØN PULJE
I 2012 fik Klimakvarter en halv mio. kr. i udviklingsstøtte
fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til et projekt
der undersøger, hvad den enkelte borger kan bidrage med
i forhold til at tilpasse kvarteret til klimaforandringerne.
Samtidig afsatte Klimakvarter en halv mio. kr. til en grøn
pulje, som beboerne i kvarteret kan søge til at realisere
deres ideer. På den måde giver vi et skub til lokale ildsjæle,
når de kommer med konkrete ideer til grønne projekter
med fokus på regnvand.
Det er blevet til flere gode eksempler på, hvordan
beboernes indsats gør en forskel lokalt:
FRA GRÅ ASFALT TIL GRØN FORTOVSHAVE
Bryggervangen skal om nogle år omdannes fra en grå
og kedelig gade til en grøn skybrudsvej. Ejerforeningen
Bryggervangen 12-16 har valgt at tage forskud på glæden
ved at etablere en fortovshave foran deres indgang, hvor
der tidligere var en stor, tom og trist asfalttrekant. Med
hjælp fra TagTomat.dk har beboerne bygget 30 højbede
og to solterrasser, der tilsammen danner en hyggelig
fortovshave til glæde for både beboere og forbipasserende.

Højbedene er alle forbundet med et stort
regnvandsmagasin, der er koblet til nedløbsrøret fra
bygningens tag. På den måde er det regnvand, der ellers
ville ende i kloakken, der giver liv til den lille grønne oase.
Fortovshaven glæder beboerne her og nu, men den sætter
også fokus på fremtidsplanerne og lægger op til dialog om,
hvordan Bryggervangen skal omdannes til et grønt byrum.
GRØN OASE I HARALDSGADE
Et lille grønt åndehul er blomstret op på Haraldsgade uden
for Designcafeen. Her har kvarterets beboere sammen
med Designcafeen beplantet en række højbede og opsat
en regnvandstønde, der opsamler regnvand fra taget, der
kan bruges til at vande bedene med.
Lokale beboere plejer bedene i samarbejde med
Designcafeen, og projektet viser, hvordan man på en social
og enkel måde kan bidrage til at klimatilpasse kvarteret.
PLANTEKASSER OG REGNVANDSTØNDER I GÅRDEN
Andelsforeningen Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 har
oplevet, hvordan deres kældre er blevet oversvømmet,
når det har regnet kraftigt, og derfor har foreningens
beboere besluttet at prøve at udnytte regnvandet til at
skabe en grønnere, skønnere og mere klimatilpasset gård.
Andelsforeningens beboere gik sammen om at sætte
regntønder op ved cykelskurene og plante krydderurter
og blomster i plantekasser.
Det opsamlede regnvand skal i fremtiden bruges til
at vande de mange plantekasser og gårdens andre
bede. Initiativtagerne bag andelsforeningens nye
klimatilpasningstiltag i gården, håber at de nye regntønder
og bede kan være omdrejningspunktet for endnu mere liv
og fællesskab i gården. Og så er krydderurterne perfekte
til fællesgrill og –spisning i gården.
Beboerne skiftes til at vande og passe plantekasserne, og
det er ifølge initiativtagerne også en oplagt mulighed for, at
foreningens børn kan hjælpe til og lære noget om planter
og blomster.

Beboere fra Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 har etableret en grøn
fortovshave foran deres indgang, hvor der tidligere var en stor, tom og
trist asfalttrekant. Fortovshaven afkobler vand fra taget og er blevet en lille
grøn oase, som beboere og forbipasserende glæder sig over.
Foto // Mads Boserup Lauritsen, tagtomat.dk
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OVERSIGT OVER KLIMATILPASNINGSPROJEKTER I KLIMAKVARTER
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PROJEKTER I KLIMAKVARTERET 2016
Bygninger

Borgerprojekter

PROJEKTER I KLIMAKVARTERET 2017
Perspektivprojekter

Regnvandsopland

ÅR
2013
2016
2014
2015
2015
2015
2016

M2
1.600
1.200
900
170
1.200
400
25.000
30.470

STATUS
Realiseret
Idéudvikling
Beslutning truffet
Beslutning truffet
Beslutning truffet
Beslutning truffet
Idéudvikling

BYRUM
KODE
ADRESSE
BY1
Tåsinge Plads
BY2
Skt. Kjelds Plads
BY3
Bryggevangen, Samsøgade
BY4
Tåsingegade
BY5
Kildevælds Plads
BY6
Kildevældsgade
BY7
Reersøgade m.fl.
BY8
Helsingborggade
BY9
Thomas Laubs Gade
BY10
Bryggevangen 56
BY11
Askøgade
BY12
Omøgade
BY13
Musholmsgade
FORVENTET AFKOBLET AREAL I ALT

KLIMATILPASNING
Forsinkelse, nedsivning
Transport, forsinkelse, nedsivning
Transport, forsinkelse, nedsivning
Transport, Forsinkelse, nedsivning
Transport, forsinkelse, nedsivning
Transport, forsinkelse
Transport, forsinkelse, nedsivning, fordampning
Nedsivning, fordampning
Nedsivning, fordampning
Forsinkelse, nedsivning
Transport, forsinkelse, nedsivning, fordampning
Transport, forsinkelse, nedsivning, fordampning
Transport, forsinkelse, nedsivning, fordampning

ÅR
2014
2015
2016
2015
2016
2016
2016
2013
2013
2014
2016
2016
2015

M2
6.000
10.000
24.000
18.000
1.000
15.000
10.000
180
50
300
1.500
500
1.000
87.530

STATUS
Projekt i gang
Planlagt
Planlagt
Planlagt
Planlagt
Planlagt
Idéudvikling
Realiseret
Planlagt
Projekt i gang
Idéudvikling
Idéudvikling
Idéudvikling

GÅRDRUM
KODE
ADRESSE
GÅR 1
Fanøgade m.fl.
GÅR 2
Vejrøgade
GÅR 3
Otto Mallings Gade
GÅR 4
Skt. Kjelds Plads m.fl.
GÅR 5
Helsingborggade m.fl.
GÅR 6
Vognmandsmarken
FORVENTET AFKOBLET AREAL I ALT

KLIMATILPASNING
Nedsivning, fordampning
Nedsivning, fordampning
Nedsivning, fordampning
Nedsivning, fordampning, transport
Nedsivning, fordampning
Nedsivning, fordampning

ÅR
2012
2013
2014
2015
2015
2016

M2
1.740
4.000
2.550
6.100
5.500
4.800
24.690

STATUS
Realiseret
Realiseret
Projekt i gang
Idéudvikling
Idéudvikling
Idéudvikling

BORGERPROJEKTER
KODE
ADRESSE
BOR 1
Ourøgade 30
BOR 2
Hjørnet af Bryggervangen og Ourøgade
BOR 3
Borgervænget 26
BOR 4
Jagtvej 177/Samsøgade 1-11
BOR 5
Thomas Laubsgade 10
BOR 6
Vejrøgade 9
BOR 7
Fanøgade 6
BOR 8
Bryggervangen 11
BOR 9
Helsingborggade 16
BOR 10 Komponistkvarteret
BOR 11 Nygårdsvej 22
BOR 12 Fanøgade 6
BOR 13 Masnedøgade
BOR 14 Landskronagade 56A
BOR 15 Musholmsgade
BOR 16 Australiensvej 21-27
FORVENTET AFKOBLET AREAL I ALT

KLIMATILPASNING
Regntønder
Kapilærplantekasser + regnvandsopsamling
Grønt tag
Regntønder + plantekasser
Grønt tag
Køkkenhave med regnvandsopsamling
Beplantning + regnvandsopsamling
Taghave
Regntønder + plantekasser
Forsøg med klimatilpasningsløsninger
Have og regnvandsopsamling
Opbrydning af asfalt på fortovet, i stedet beplantning
Træer og græs på fortovet på Masnedøgade
Regnvandsopsamling
Nyttehaver + vandopsamling
Udnyttelse af regnvand til fællesvaskeriet

ÅR
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015

M2
25
90
90
82
90
16
115
100
50
200
100
50
100
50
500
500
2.158

PERSPEKTIVPROJEKTER
KODE
ADRESSE
PER1
Landskronagade
PER2
Nygårdsvej
PER3
Legeplads i Kildevældsparken
PER4
Kildevældsparken
PER5
Arealet nord for Skt. Kjelds Plads
PER6
Sejrøgade
PER7
Busterminal
PER8
Genbrugsstation
PER9
Uspecificerede tagarealer + gårdrum
FORVENTET AFKOBLET AREAL I ALT

KLIMATILPASNING
Transport, forsinkelse, nedsivning, fordampning
Transport, forsinkelse, nedsivning, fordampning
Forsinkelse, transport
Afkobling fra kloak
Afkobling ifm. byudvikling
Afkobling ifm. byudvikling
Afkobling ifm. byudvikling
Afkobling ifm. byudvikling
Kobles på skybrudsveje

STATUS
Realiseret
Realiseret
Realiseret
Realiseret
Realiseret
Realiseret
Beslutning truffet
Idéudvikling
Idéudvikling
Idéudvikling
Idéudvikling
Idéudvikling
Idéudvikling
Idéudvikling
Idéudvikling
Idéudvikling
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BYGNINGER
KODE
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BYG 1
Drejøgade
BYG 2
Belmannsgade 3-5
BYG 3
Vennemindevej 1-13 m.fl.
BYG 4
Østerbrogade 139-141
BYG 5
Nygårdsvej 54-56
BYG 6
Vognmandsmarken 72-74
BYG 7
Vognmandsmarken 1-65
FORVENTET AFKOBLET AREAL I ALT

FORVENTET AFKOBLET AREAL I KLIMAKVARTER
SAMLET VANDOPLAND
AFKOBLET AREAL I %

M2
15.000
15.000
5.000
30.000
10.000
1.000
30.000
9.000
40.000
15.5000
299.848
940.000
31,90 %

STATUS
Idéudvikling
Idéudvikling
Idéudvikling
Idéudvikling
Idéudvikling
Idéudvikling
Idéudvikling
Idéudvikling
Idéudvikling
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6

pusterum. Københavns Gårdhaver betyder fællesskab,
og en hyggelig gårdhave kan være samlingssted for en hel
karré.

PROJEKTETS ORGANISERING

Københavns Kommunes vision er at være CO2neutral i 2025. En del af visionen er en grøn by, der
er tilpasset klimaet. Flere græsplæner, grønne tage,
regnvandsopsamling og bede i gårdene klæder København
på til de udfordringer, som fremtidens klima giver os,
nemlig mere regn og varme. Derfor lægger centret vægt
på, at der bliver tænkt i bæredygtige løsninger, hver gang
der anlægges en ny gårdhave i byen.

Klimakvarter er et projekt, der gennemføres af
Københavns Kommune og HOFOR.
I organisationsdiagrammet kan du få et overblik over
projektets struktur samt projektets partnere og
ansvarsområder.
OMRÅDEFORNYELSEN SKT. KJELDS KVARTER
Frem mod 2016 sætter Københavns Kommune særligt
fokus på Skt. Kjelds Kvarter. Målet er at ændre et overset
og fysisk nedslidt kvarter til et grønt kvarter, der summer
af liv og aktivitet. Områdefornyelsen har særligt fokus
på at skabe flere og bedre mødesteder, nye og tættere
samarbejder og mere liv og aktivitet. Skt. Kjelds Kvarter
er udpeget som Københavns Kommunes eksempelprojekt
i forhold til klimatilpasning, hvorfor der er særlig fokus på
håndtering af regnvand i kvarteret.
Områdefornyelsen arbejder mod byudvikling i tæt
samarbejde med beboerne i kvarteret. Dermed baseres
projekterne på lokale erfaringer, oplevelser og ønsker.
Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter står derfor for den
daglige projektudvikling af Klimakvarter, dialogen med
kvarterets borgere og uvikling af visionsoplæg.
CENTER FOR PARK OG NATUR
Center for Park og Natur i Københavns Kommune har
ansvaret for, at byens offentlige blå og grønne rum parker, natur og vandområder - udvikler sig til glæde for
københavnerne og byens besøgende.
Centret står for planer og strategier for byens blå og
grønne rum og arbejder indgående på at ruste byen i
forhold til fremtidens klimaforandringer. København skal
fortsat være en tryg og attraktiv storby at leve i.
Center for Park og Natur står for udviklingen af de
blå og grønne elementer i Klimakvarter, og vil have en
driftopgave på visse af de offentlige nye grønne arealer.
KØBENHAVNS GÅRDHAVER
Københavns Gårdhaver forvandler København til en
grønnere storby, hvor alle har let adgang til et grønt

Københavns Gårdhaver står for at skabe grønne
klimatilpassede fælles gårdhaver i Klimakvarter.
HOFOR
HOFOR er Hovedstadsområdets Forsyningsselskab og
sørger blandt andet for, at borgerne i hovedstadsområdet
dagligt får rent drikkevand ud af hanen og for at håndtere
spilde- og regnvand. HOFOR har ansvar for at håndtere
regn- og spildevand i byen og med de forventede stigende
regnmængder, arbejder HOFOR i Klimakvarter med at
bidrage med anlæg og drift af de skybrudsløsninger, der er
koblet til vores fælles kloaksystem.
MILJØPUNKT ØSTERBRO
Miljøpunkt Østerbro arbejder med at inddrage lokale
beboere i aktiviteterne i Klimakvarteret og inspirere
borgerne til at interessere sig for klimatilpasning.
Gennem formidling og rådgivning, hjælper Miljøpunkt
Østerbro borgerne til at igangsætte mindre
klimatilpasningsprojekter.

6.1
ARBEJDSGANGE
STYREGRUPPE
Klimakvarterets øverste instans består af en styregruppe
med repræsentanter fra ledelserne i Københavns
Kommune og HOFOR.
De har indgået en samarbejdsaftale omkring udførelsen
af projekt Klimakvarter, der i deltaljer beskriver visioner,
strategi, mål og ansvarsområder.

ARBEJDSGANGE OG ORGANISERING I KLIMAKVARTER

1. INTRODUKTION 2. VISION 3.KLIMATILPASNING 4.STRATEGI 5. PROJEKTER 6. BAGGRUND

1. INTRODUKTION 2. VISION 3.KLIMATILPASNING 4.STRATEGI 5. PROJEKTER 6. BAGGRUND

52

53
BESLUTNINGSFORUM
Et beslutningsforum bestående af ledere fra de forskellige
dele af Københavns Kommune der er med i projektet,
tager de overordnede beslutninger.
PROJEKTKOORDINERINGSFORUM
Det daglige arbejde i Klimakvarter varetages af et
projektkoordineringsforum, der mødes hver 14. dag.
Projektkoordineringsforum består af repræsentanter
fra HOFOR samt Center for Park og Natur, Center for
Bydesign og Områdefornyelsen Skt. Kjelds. Desuden
deltager en repræsentant fra Miljøpunkt Østerbro, der
er med til at varetage den lokale kommunikation og
borgerinddragelse.
ANLÆGSFASEN
Når et projekt går i anlægsfasen, inddrages Center for
Anlæg i Københavns Kommune. Der bliver desuden for
hvert projekt nedsat en arbejdsgruppe og en følgegruppe
for at kvalitetssikre hvert anlægsprojekt.

6.2
PARTNERSKABER OG SAMARBEJDER
Klimakvarteret deltager i en række partnerskaber
og samarbejder med en række andre projekter. I det
følgende kan du læse mere om nogle af de samarbejder
Klimakvarter indgår i.
AQUA ADD
Aqua Add er et samarbejde mellem en række Europæiske
byer og regioner. Samarbejdet har fokus på, hvordan vi
overkommer de udfordringer vi har med vand.
Europæiske byer og regioner står overfor mange af
de samme store udfordringer og partnerne i Aquaadd samarbejder om at forbedre strategier og udvikle
redskaber til bedre at kunne inkorporere vandet i den
fysiske planlægning og højne interessenternes bevidsthed
omkring vandets værdi.

INTERREG- URBAN TRANSITION ØRESUND
Projektet er et tværgående samarbejde mellem svenske
og danske partnere (akademiske institutioner og
kommuner) i Øresundsregionen. Urban Transition
Øresund udvikler tværgående metoder og værktøjer til
bæredygtig byudvikling. Projektet er fokuseret på fysiske
cases i både Danmark og Sverige, og disse casestudier
vil blive suppleret med forskning på internationale
erfaringer. Projektet vil også give forslag til, hvordan nye
samarbejdsformer kan fremme overgangen til en mere
bæredygtig byudvikling.
Læs mere på www.interreg-oks.eu
EUROPEAN GREEN CAPITAL
I 2014 kan København kalde sig Europas Grønne
Hovedstad. København har vundet EU Kommissionens
prestigefyldte pris European Green Capital award for
2014. Under sloganet ”Sharing Copenhagen” sætter
Københavns Kommune fokus på at dele erfaringer, der
gør København til en grøn metropol og en af verdens
bedste byer at bo i. Året bliver derfor et fantastisk
udstillingsvindue for danske miljøteknologier, og løsninger
på fremtidens storbyudfordringer. Flere af visionerne
og projekterne i Klimakvarter vil blive vist frem, som
løsninger på storbyernes udfordringer med regnvand.
Læs mere på www.kk.dk
SUSTAINIA
Klimakvarter har allerede fået international
opmærksomhed for sin innovative tilgang til
klimatilpasning. Klimakvarterer blev i juni 2013 optaget på
listen over de 100 mest inspirerende grønne løsninger i
verden.
I publikationen Sustainia100 er Klimakvarter fremhævet
for sin ambitiøse vision for en grøn og frodig bydel, der
er sikret mod skybrud med regnbede, blomstrende
forhaver og grønne kanaler, der leder regnvandet gennem
kvarteret og ud i havnen, hvor det ikke gør nogen skade.
Læs mere på www.sustainia.me

Læs mere på www.aqua-add.eu
Både i styregrupper, projektgrupper og til borgermøder er der blevet
diskuteret, hvilke ønsker man har til Københavns første Klimakvarter.
Foto // Klimakvarter
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6.3
FINANSIERING
Det foreløbige budget for hele Klimakvarteret er anslået
til omkring 200 mio. kroner. Beløbet kan finansiere de tre
hovedelementer:
• en skybrudssikring af kvarteret.
• en afkobling på 30 % af hverdagsregnen fra kloak.
• en forbedring af det lokale byliv.
Finansieringen af de 200 mio. kroner fordeles på følgende
måde:
• Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter bidrager med
ca. 25 mio. kroner til byrums- og gadefornyelse i
kvarteret. Områdefornyelsen betaler bylivsaktiviteter,
men ikke regnvandshåndtering.
• HOFOR forventes at bidrage med ca. 110 mio.
kroner til finansiering af skybrudsløsninger i kvarteret
(takstfinansieret transport og magasinering af
regnvand).
• Københavns Kommune forventes at bidrage med de
resterende midler til finansiering af de grønne
og bylivsmæssige tiltag, som er en forudsætning
for koblingen mellem klimatilpasning og det gode
byliv. Tiltag som ikke kan dækkes af HOFOR via
takstmidlerne.

I Klimakvarteret samles beboere, kommune, stat,
forsyningsselskab og private grundejere om en fælles
vision om at blive det første klimatilpassede byområde
i København.
Foto // Klimakvarter
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