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Blå og grønne visionære klimabyer

Eksisterende forhold Forslag til genåbning af rørlagt å

Foto: Liquid Landscapes Illustration: Liquid Landscapes

•	 Innovativ klimatilpasning
•	 Blå og grønne byer
•	 Multifunktionelle og fleksible tekniske løsninger
•	 Merværdi og klimatilpasning i øjenhøjde
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Foto: www.upload.wikimedia.orgFoto: Anne Christine Imer Eskildsen

Istedgade. Skybrud 2.juli 2011

 ”Köpenhamn under vatten – vad vi lärde oss av sommaren 2011”

•	 Skybrud: Regn med nedbørintensitet på 15 millimeter 
eller derover på 30 minutter eller derunder (dmi.dk)

•	 135,4 mm, 3,1 mm/min.
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Foto: www.upload.wikimedia.orgFoto: Anne Christine Imer Eskildsen

Istedgade. Skybrud 2.juli 2011

•	 Fælleskloakering
•	 Politikkerne og befolkningen fik øjnene op
•	 Tilpasning af bylandskab

 ”Köpenhamn under vatten – vad vi lärde oss av sommaren 2011”

Billed af opstuvning 
fra kloak, f.eks. den 
med dækslet. Måske 

kloakkapacitetens 
fordeling mellem 

spildevand og 
overfladevand
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Københavns Kommunes 

 
Spildevandsplan 2008 

 
  

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fra god til 
verdens bedste
københavns cykelstrategi 2011-2025

Københavns 

Klimatilpasnings-

plan  

Visioner og målsætninger

•	 Københavns Klimatilpasningsplan
•	 Afkoble 1/3 overfladevand, mere grønt og blåt, 

temperaturregulering, rekreation, klimametropol
•	 Vision om et alternativ til kloakudviddelse
•	 Er det overhovedet muligt?
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Vesterbro Goes Liquid
- et strategisk forslag til håndtering af regnvand på overfladen



10-års regn

100-års regn
Sårbarhedskort som viser 
oversvømmelser på overfladen ved 
en 10 års regn og en 100 års regn 
for Københavnsområdet. Udarbejdet 
på baggrund af dynamisk model fra 
Rambøll (Rambøll 1&2, 2010). 

Case

•	 Worst case
•	 Et helt regnopland
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Problematikken ved landskabets udvikling

•	 Menneskets påvirkning
•	 Højt grundvandsspejl - problematisk  ifht. nedsivning
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Hævet terræn til broerOprindelig kystlinie Grydeproblematik

Fisketorvet
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Vandværktøjer

•	 Håndtering på overfladen 
•	 Ser vandet som en ressource
•	 Naturen som forbillede - referencer i vandkredsløbet

Transport Forsinkelse Nedsivning Fordampning

LIQUID LANDSCAPES



0 promille

5-7 promille < 7 promille Alle veje

0-3 promille 3-5 promille

Terrænanalyser
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0 ‰

0-3 ‰

3-5 ‰

5-7 ‰

< 7 ‰

•	 Vejenes hældning - potentiale for at lede regnvand på overfladen
•	 Hældning > 5 ‰
•	 Større sammenhængende systemer

Transport på overfladen
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Transport på overfladen
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Kvarterer Mødesteder Parker og grønt Kommende tiltag Trafikintensitet

Bydels- og byrumsanalyser

•	 Lokale forhold
•	 Planlagte tiltag - Strøggade

Studehakker fra Kvægtorvet 1913Hipster i Kødbyen 2012



Strategisk forslag

Område hvor vand 
ledes på overfladen

Vandrensning

Vandrensende Enghavepark

Den blå nerve
Opsamlende hovedkanaler
 - åbne

Strøggade

Københavns 
Hovedbanegård

Opsamlende hovedkanaler   
 - overdækkede

Baneterræn

Havn

Særligt udsat 
område

Den grønne nerve

Særligt udsat 
område LIQUID LANDSCAPES



Multifunktionelle løsninger // Den grønne nerve

Beplantninger giver 
karakter, skaber grønne 
forbindelser og reducerer 
varme-ø-effekten

Hævede overgange fungerer også som 
fartbump og forsinkelse af lokal nedbør

Forsinkelse af overfladevand 
i vejbede med underliggende 

kassetter, der kan opbevare vand 
til vanding i tørre perioder

Strøggade



Ekstra forsinkelse af lokalt nedbør på vejbanen
Plan B forsinkelse

Plan A forsinkelse

Hævet overgang

Multifunktionelle løsninger // Den grønne nerve



Multifunktionelle løsninger // Den blå nerve

Åben hovedkanal 
er tilpasset forskelllige 

nedbørshændelser

Eksisterende grønt strøg på Sønder Boulevard

Rekreativt
formål

Overgang



Multifunktionelle løsninger // Den blå nerve

Åben hovedkanal 
er tilpasset forskelllige 

nedbørshændelser

Overgang



Overdækket 
hovedkanal

Permeabel cykelsti

Vandrensende 
Enghavepark

Enghavevej

Multifunktionelle løsninger // Enghavevej



Multifunktionelle løsninger // Enghaveparken
Vandrensning

Klimatilpasning i øjenhøjde



Fremtidens fleksible by

•	 Storskala klimatilpasningsløsninger på 
overfladen vha. grønne teknologier

•	 Gentænker byens rum, funktioner og elementer
•	 Nye øjne
•	 Kombinerede løsninger der opnår synergi og merværdi
•	 Fleksibel by

Værdiprofil

LIQUID LANDSCAPES



LIQUID LANDSCAPES
v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL


