
Klimatilpasning og skybrudssikring 

 på Frederiksberg 

Temadrøftelse i BMU 



Den brændende platform 

Den økonomiske platform 

mia. kr Den politiske platform 

nationalt 
lokalt 

Den strategiske platform Den juridiske platform 
Den udmøntende platform 

Hvorfor fortsat klimatilpasning? 

 
. 
 
 
 
 
 



Frederiksbergs Klimatilpasningsplan 

har tre hovedmål:  

 

•   Undgå oversvømmelse 

 At der højst hvert 100. år må  

 stå mere end 10 cm regn på terræn  

 
•  Undgå at udvide kloakken 

 At 30 % af tagvandet er afkoblet 

 kloaksystemet indenfor 100 år  

 

•   Få en sundere by 

 At varmeø-effekten i byen  

 minimeres  

 

Skybrud  

 

Varmeø-effekten  

 

Mål for klimatilpasning 

Hverdagsregn  

 

3 udfordringer  
 



Fremme lokal håndtering af  

regnvand, herunder fremme 

grønne tage  

 

Fremme grønne og blå  

elementer i byen  

 

Forsinke regnvand opstrøms og  

øge afledningskapacitet nedstrøms 

Samarbejde med København om  

overordnede ”vandveje” 

/skybrudsveje  

Skybrudssikre kommunens 

ejendomme  

Virkemidler til klimatilpasning 



Klima- og skybrudsplaner – eksempler på indsatser 

Frederiksberg-Hallerne 

Lindevangsparken 

Egernvej og Skolen 
ved Duevej 

Mariendalsvej 
Ærøvej 

Helenevej 

Rådmands Steins Allé 

Fem centrale skybrudsløsninger 

Skybrudsledninger 

Forsinkelsespladser 

Forsinkelsesveje 

Grønne veje 

Skybrudsveje 

Projekter gennemført 
 

Projekter undervejs 

 Skolen ved 
Søerne 



Frederiksberg-Hallerne – bygningssikring 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ag5.dk/da/project/frederiksberg-hallerne&ei=2zUAVd_fB6T7ywO-54HoCA&psig=AFQjCNFpfd6cpR0gK_cONelZSYIz-EdEkQ&ust=1426163408833901
https://www.colourbox.dk/vektor/faerdig-stempel-vektor-7619415


Lindevangsparken -  kombineret klimatilpasningsanlæg 
 

https://www.colourbox.dk/vektor/faerdig-stempel-vektor-7619415


Helenevej – permeabel belægning 

https://www.colourbox.dk/vektor/faerdig-stempel-vektor-7619415


Rådmand Steins Allé – permeabel belægning 

https://www.colourbox.dk/vektor/faerdig-stempel-vektor-7619415


Skolen ved Søerne – bygningssikring 
- projekt i proces 



Skolen ved Duevej – bygningssikring og LAR 
- projekt i proces 

. 



Parken ved Egernvej – forsinkelsesplads og nedsivning 
- projekt i proces 

 

Forsinkelsesplads . 



Ærøvej – grøn skybrudsvej med nedsivning 
- projekt i proces 

Skybrudsvej Grøn vej 



Mariendalsvej – grøn skybrudsvej med nedsivning 
- projekt i proces 

Skybrudsvej Grøn vej 



Fra plan til virkelighed 



Feb. - April 
2015 

Maj - Sep. 
2015 

Okt. - Nov. 
2015 

Dec. 2015 April 2016 

Udbudsproces 

Udarbejdelse 
af materiale 

Fremstilling af 
materiale for 

BMU 

Aflevering af 
ansøgning 
m.m. til 

Forsynings-
sekretariatet 

Leverancer til Forsyningssekretariatet 
 

1) Ansøgning 
2) Aftale mellem FK og FF  
3) Bilag: Typologikatalog 

Leverancer til BMU 
 

1) Projektbeskrivelser 
2) Effekt af projekterne 
3) Investeringsnotat 

Godkendelse 
af aftale med 

FF 

Rammeansøgning - tidsplan og leverancer  



1. Perspektivering til skybrudsplanen 
og afhængighed af andre projekter 
 

2. Undersøgelse af eksisterende 
forhold (LER, jord, trafik mv.) 
 

3. Synergipotentialer med andre 
planer og projekter 
 

4. Løsningstypologi og forventet 
kapacitet 
 

5. Effekt ved implementering 
 

6. Risikoanalyse og vurdering 
 

7. Anlægs- og driftsoverslag 
 

Eksempel på en projektbeskrivelse 



Overordnet sammenhæng - skybrudssikring 

Fælles  projekter med København 



Politisk proces i 2015 



Anlægsøkonomi - klimatilpasning 
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Minimum-model 

Merværdi-model Minimumsmodellen 


