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Tiltag vedrørende klimatilpasning i Malmø 

 
Indledning 
 
Malmø kommune har arbejdet med klimatilpasning gennem en længere årrække. De 
mange initiativer er skabt over en 20-årig periode med start i 1989. I første fase blev an-
vendt søer og vådområder til håndtering af regnvandsafløb som den mest populære tekni-
ske løsning. Men udviklingen er gået i retning af de mere multi-funktionelle øko-
korridorer som eksempelvis Tygelsjö Eco-korridor. Denne type har en meget stor kapaci-
tet til at håndtere regnvandet og imødegå klimaforandringerne.  
 
Eco-city Augustenborg  
Dette projekt handler om bæredygtig regnvandsmanagement i et eksisterende boligområ-
de. I boligområdet Augustenborg (etageejendomme) blev der førhen transporteret kloak-
vand og regnvand i samme rørsystem, og systemet var kraftigt overbelastet. En traditionel 
løsning ville bestå i at opgradere det eksisterende rørsystem til et system med separat rør-
føring af spildevand og regnvand. I stedet er der valgt et åbent afløbssystem for regnvand, 
der er integreret i det eksisterende urbane landskab. Udfordringen var også at få beboerne 
til at acceptere dette, og dette er lykkedes over alt forventning. Der er skabt et helt unikt 
boligområde med en grøn og blå oase.   
  
Der er anvendt botaniske taghaver. Disse grønne tage har en evne til at tilbageholde regn-
vandet (opsuge det), så det ikke belaster afløbssystemet. Kun ca. 50 % af regnvandet lø-
ber således fra de grønne tage. Der er udviklet forskellige former for taghaver lige fra 
enkle smukke urtehaver til flotte havearkitektoniske løsninger. Det er muligt at færdes i 
disse taghaver. Der er dannet Scandinavian Green Roof Institute i forbindelse med pro-
jekt Augustenborg, som videreudvikler og informerer om anvendelse af grønne tag haver.   
 
Der er også konstrueret en afløbskorridor på jorden – et system med langsom transport af 
regnvand. Der er anlagt kanaler, hvor vandet passerer gennem minivådområde med vegetation 
og nogle af disse vådområder fyldes kun ved kraftig regn. Dernæst passerer vandet gennem to 
damme forbundet med en kanal med vandfald og springvand på smukkeste vis. Området mel-
lem de to damme er et oversvømmelsesområde, der midlertidigt omdannes til en stor sø ved 
kraftig regn. Der er vegetationsfilter, legepladser, ”kubekanaler” (kanaler med kuber, der 
sænker vandet og samtidig ser smukke ud). Hele afløbssystemet munder ud i en meget bred 
flad ”grøft” i en offentlig park og ender i en stor sø, hvorfra vandet løber ud i det kommunale 
rørledningssystem. I boligområdet er også anlagt små naturligt udseende søer til tilbagehol-
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delse af regnvandet i de åbne områder mellem beboelseshusene. Der er nogle steder brugt 
pumper til at cirkulere vandet og undgå algedannelse.  
 
Vest Havnen 
Der er anlagt et kanalsystem til afledning af regnvand i et nyt tæt bebygget boligområde med 
meget lidt åben plads. Små afløbskanaler til regnvandet er anlagt på hver side af de smalle ve-
je, den største kanal er 25 cm bred og 35 cm dyb. Der er små damme tilplantet med vegetation 
til filtrering. Centralt i området er anlagt fem ”Aquapoint”, som er smukke oaser med vand til 
ro og fordybelse, og det rindende vand er også udnyttet og integreret i skulpturelle anlæg af 
granit/beton i smukke konstruktioner.  Der er skabt et æstetisk smukt system, og en interview 
undersøgelse har vist at beboerne er meget positive og glade for vandmiljøet.  Beboerne frem-
hæver regnvandsanlæggets afstressende virkning, lyden og synet af det glitrende vand, vand-
vegetationen det spændende sampil mellem vand og granitten.  
 
 
Vintrie afløbskorridor for regnvand  
Formålet med korridoren er at opsamle regnvandet og lede det til havet. Der er anlagt en 
serie af 11 forbundne søer adskilt ved 40 cm tykke betonmure.Ved kraftig regn fyldes 
først søerne opstrøms og vandet ledes videre i korridoren. Det hele er samtidig skabt som 
en attraktiv park og rekreativt område, bl.a. med adgang for beboerne ved to træbroer og 
en jogging sti langs korridoren. Søerne er med forskellig vanddybde (op til 1 m) og for-
skelligt bundmateriale for at variere biodiversiteten.  
 
 
Tygelsjö eco-korridor 
Eco-korridoren skal både håndterer regnvandet fra landbrugsområde og fra nyt beboel-
sesområde. Korridoren er anlagt som et attraktivt naturskønt rekreativt område med frø-
damme, kanaler designet som naturlige vandløb m.m.  Fjärilsparken Eco-korridor på 1,5 
km er skabt efter samme koncept.  
 
 
Toftenäs vådområde park  
I forbindelse med etableringen af et nyt boligområde er der som alternativ til konstruktion af 
ny rørledning i stedet etableret en sø til håndtering af regnvand (”detention pond”). Hensigten 
med søen er at skabe tilstrækkelig volumen til at aftage regnvandsafløb fra den nye bosættelse 
ved kraftig regn, så kapaciteten af den eksisterende rørledning ikke overskrides. Der er skabt 
et vådområde med dels en sø med permanent vand i og dels et tørlagt område, som kun om-
dannes til en sø ved kraftig regn. Der er skabt et naturskønt område med tre øer og gode ad-
gangsforhold for offentligheden.  
 
Hvis den traditionelle løsning med afløbssystem og rørledninger var valgt, ville det have væ-
ret nødvendigt at bygge en 1 km lang ny rørledning, og dette ville have forøget omkostnin-
gerne med ca. 30%  i forhold til vådområdeløsningen.  
 
Samme ide er anvendt i Kasernparkens pergola pond og Admiralgatans detention pond. 
 
Sallerupvaägens afløbs korridor. 
I forbindelse med etableringen af en ny vej er der anlagt en kanal/korridor langs en 400 m 
lang støjskærm. Korridoren håndterer både regnvandet fra kørebanen på den nye vej, og regn-
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vandet fra det siden hen anlagte beboelsesområde. Korridoren er etableret som et lille natur-
område, som både tilgodeser biodiversiteten og afløb for regnvand.  
 
 
Vanåsgatan fordybning 
Til at håndtere stigende afløbsproblemer fra eksisterende vej er der anlagt en græsbevok-
set sumpet fordybning langs vejen, der modtager al overfladeafløb fra vejen. Fordybnin-
gen er ca. 500 m lang, 5 m bred og med en bund på 0,3 m under gadeniveau.  
 
Der var samtidig planer om at indføre fartbegrænsende foranstaltninger på vejen. Der er 
derfor bygget konkave trafikbump i form af lavning på tværs af vejen – i stedet for de 
traditionelle forhøjninger. Disse fordybninger afleder samtidig regnvandet ud til den 
grønne fordybning. Beboerne er meget glade for den grønne lavtliggende strækning. Den 
har vist sig særdeles effektiv til at håndtere afløbsproblemerne fra vejen. De konkave tra-
fikbump har også vist sig at være effektive til at sænke hastigheden - næsten for effektive. 
Myndighederne har således erfaret, at konkave trafikbump fremover bør laves med min-
dre hældning. 
 
 
 
Mere inspiration kan fås i rapporten ”Blue-Green Fingerprints in the City af Malmö, 
Sweden, 2008, udgivet af Malmö stad og VASSYD; samt på www.malmo.se.  
 


