
SAMARBEJDSPARTNERE:  
Frederiksberg Kommune og Frederiksberg 
Forsyning.

BUDGET:  
25,6 mio. kr. (19 mio. kr. fra Frederiksberg 
Forsyning, 6,6 mio. kr. fra Frederiksberg 
Kommune, heraf 3,3 mio. kr. fra 
VANDPLUS).

RÅDGIVERE:  
NIRAS og Marianne Levinsen Landskab.
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Frederiksberg Kommune 
og Frederiksberg Forsyning 
viser med dette projekt, 
hvordan klimatilpasning kan 
give en traditionel bypark 
en mere urban, åben og 
eksperimenterende identitet.

Lindevangsparken udgør et grønt åndehul 
i det tæt bebyggede Lindevangskvarter 
i den vestlige del af Frederiksberg Kom-
mune. Parken er fredet og kendetegnet 
ved at være en klassisk bypark, som både 
rummer aktive funktioner som boldbane, 
legeplads og soppebassin samt et stort 
plæneareal, der er populært til solbadning 
om sommeren. Op til parken ligger Linde-
vangsskolen og en række karrébebyggelser 
med andels- og lejeboliger.

Lindevangsparken ligger desuden pla-
ceret mellem to lokale lavpunkter, som 
baseret på skybrudsmodelleringer har vist 
sig meget sårbare. Ved tidligere ekstrem-
hændelser, herunder 2. juli 2011, blev store 
mængder regnvand opstuvet på terrænet 
omkring parken, da kloaksystemet i sådan-
ne situationer ikke kan følge med. Visionen 
for projektet er derfor at minimere risikoen 
for oversvømmelse ved skybrud og samti-
dig skabe bedre forbindelse mellem by og 
park ved at bruge vandets flow til at åbne 
parken op. Regnvandsteknisk vil projektet 
lede tag- og vejvand fra boligområdet nord 
for parken ind i selve parken, hvor det vil 
blive nedsivet og transporteret i en land-
skabelig grøft og ved store regnhændelser 
opstuvet på græsplænen, der omdannes 
til en stor oval skål. Vandet fra vejene øst 
og syd for parken ledes videre til plads-
dannelsen Sløjfen, som opgraderes til et 
nyt rekreativ byrum, hvor vandet forsinkes 
både over og under jorden og recirkuleres i 
en rumskabende siddemur.

BYENS VAND

FREDERIKSBERG

Med ’Byens Vand’ højnes kvaliteten af Lindevangsparken og et helt nyt byrum bliver anlagt. 
Langs parkens østside anlægges ’Solbærgrøften’, der introducerer en vildere type af natur i 
parken. Den centrale græsplæne bliver udformet som en stor oval skål, hvis bund er en ny scene 
med omkransende siddepladser. Mod syd opgraderes pladsdannelsen til et nyt byrum,  ’Sløjfen’ 
med et vandkunstværk, udeservering og gode opholdsmuligheder. 
Illustrationer: Marianne Levinsen Landskabsarkitekter.



HVAD ER RESULTATET AF AT 
FREDERIKSBERG FORSYNING 

OG FREDERIKSBERG  
KOMMUNE HAR LAVET ET 

PROJEKT SAMMEN?

VANDPLUS-REGNSKAB

FREDERIKSBERG

FREDERIKSBERG FORSYNING 
HAR SPARET 32 MIO. KR.

Et traditionelt projekt baseret på et underjordisk regnvandsbassin ville have 
kostet 51 mio. kr. I det aktuelle fælles projekt har Frederiksberg Forsyning et 
budget på 19 mio. kr. Det giver en samlet besparelse for forsyningsselskabet 

på 32 mio. kr.

BORGERNE HAR SPARET PENGE, 
FÅET OPGRADERET DERES PARK OG FÅET  

ET HELT NYT BYRUM
Borgerne i Frederiksberg Kommune sparer 32 mio. kr. på forsyningstakster. 
Fratrukket kommunens bidrag på 6,6 mio. kr. til det fælles projekt giver det 
en besparelse for borgerne på 25,4 mio. kr. Samtidig har de fået opgrade-

ret deres park og fået et helt nyt byrum, Sløjfen.

FREDERIKSBERG KOMMUNE 
HAR PÅVIRKET 11,4 MIO. KR

Gennem samarbejdet har Frederiksberg Kommune fået mulighed for at 
påvirke designet af den tekniske del af anlægget og dermed store dele 
af forsyningsselskabets investeringer. I alt vurderes det, at kommunen har 
fået indflydelse på 11,4 mio. kr. af forsyningsselskabets investeringer. Dis-
se midler går til rådgivning og anlæg, der både giver teknisk og rekreativ 
værdi. Den rekreative værdi, som de 11,4 mio. kr. bidrager med, er i princip-
pet en gratis opgradering af Frederiksbergs offentlige rum. Derudover har 

kommunen bidraget med 6,6 mio. kr.

VANDPLUS-regnskabet er baseret på budgettal midt i anlægsperioden. 
Det endelige VANDPLUS-regnskab vil derfor kunne afvige fra dette.
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VANDPLUS-projektet ’Byens Vand’ er et samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg 

Forsyning og Frederiksberg Kommune. I dette notat gennemgås projektets økonomi med 

det formål at få beskrevet de fordele, som de to aktører har haft af at lave projektet 

sammen. 

 

Dette notat er en foreløbig udgave af VANDPLUS-regnskabet for ’Byens Vand’ udarbejdet 

midt i anlægsfasen. Efter ibrugtagelse vil der i efteråret 2015 blive udarbejdet et endeligt 

VANDPLUS-regnskab, hvor også økonomi for drift vil blive inddraget.  

 

 

Frederiksberg Forsyning 

Med projektet ’Byens Vand’ vil Frederiksberg Forsyning lede tag- og vejvand fra et 

boligområde ind i Lindevangsparken, hvor det vil blive nedsivet og transporteret i en 

landskabelig grøft og ved store regnhændelser opstuvet midt i parken, hvor en stor 

græsplæne vil blive omdannet til en stor oval skål. Vandet fra vejene øst og syd for parken 

ledes videre til pladsdannelsen Sløjfen, som opgraderes til et nyt rekreativ byrum, hvor 

vandet forsinkes både over og under jorden og recirkuleres i en rumskabende siddemur. 

Vandet håndteres således i en kombination af overfladeløsninger som regnvandsbassiner 

og render samt rør, bassiner og faskiner under jorden. 

 

Et traditionelt projekt, som ville kunne være gennemført af Frederiksberg Forsyning på 

egen hånd, ville ifølge beregninger foretaget af Frederiksberg Forsyning have kostet ca. 51 

mio. kr. Dette ville have været baseret på ét stort underjordisk bassin. Se beregninger 

nedenfor i bilag 1. 

 

I et traditionelt projekt ville det underjordiske bassin modtage vand fra fællessystemet. Ved 

overløb fra bassinnet ville vandet således være iblandet spildevand fra husholdninger. 

Dette er ikke tilfældet i det aktuelle projekt, hvor regnvandet er separeret fra spildevandet. 

Denne ekstra kvalitet er ikke kapitaliseret i denne beregning. 

 

Det aktuelle projekt koster 19 mio. kr. for Frederiksberg Forsyning. Det betyder, at 

forsyningsselskabet har sparet: 51 mio. kr. - 19 mio. kr. = 32 mio. kr.  

 

 

Frederiksberg Kommune 

Frederiksberg Kommune har bidraget med 6,6 mio. kr. til det fælles projekt. Gennem det 

fælles projekt har kommunen dog også haft mulighed for at påvirke designet af den 

tekniske del af anlægget og dermed store dele af forsyningsselskabets investeringer. I alt 

vurderes det, at kommunen har påvirket 11,4 mio. kr. af forsyningsselskabets investeringer 

i rekreativ retning. I den vurdering er medregnet alle udgifter til anlæg og rådgivning, som 

har betydning for de rekreative overfladeløsninger. Rørføringer, pumper og faskiner er 

derimod ikke medregnet. 

 

De 11,4 mio. kr. er den del af forsyningens økonomi, som er med til at finansiere 

dobbeltfunktioner. Altså anlæg, som dels har en teknisk funktion, dels har en rekreativ 
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funktion. Populært sagt er det den ene funktion – den tekniske, som betaler for den anden 

funktion – den rekreative.  

 

 

Borgerne 

Borgerne har som nævnt ovenfor sparet 32 mio. kr. på forsyningstaksterne i forhold til 

situationen, hvis et traditionelt projekt var blevet gennemført. Fratrækkes denne besparelse 

kommunens finansiering på 6,6 mio. kr. er der en samlet besparelse for borgerne på: 32 

mio. kr. – 6,6 mio. kr. =  25,4 mio. kr.  

Af de 6,6 mio. kr. fra Frederiksberg Kommune er de 3,3 mio. kr. betalt af VANDPLUS. Den 

reelle besparelse for borgerne på Frederiksberg er således på 32 mio. kr. - 3,3 mio. kr. = 

28,7 mio. kr. 

 

Ud fra denne optik har borgerne således på én gang fået en opgraderet park, et nyt byrum, 

mindsket risiko for oversvømmelse og besparelser. 

 

 

 

BILAG 1 

 


