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Abstract 

 

This paper describes the problems that Copenhagen faces due to overflood. It is presented how 

the city, currently, intends to reduce both the damage as well as costs related to flooding. Further-

more, it intends to describe the different parameters that is needed to take into consideration 

when cloudburst-proofing an area in big cities. To do so, there is in conjunction with the project, 

developed a 3D-model of Odins Park with the purpose of making the area cloudburst-secured but 

also to make it a better space for citizens to use. 

As consequence of climate change, more and heavier rain falls are expected to occur in the future. 

Based on an interview held with Jan Rasmussen, project manager of the Copenhagen municipality, 

and analyses performed by the Copenhagen municipality, information can be provided on the 

main problem focus, already existing approaches, as well as experiences gained in the past. 

These results show, that the Copenhagen municipality has by now started 300 projects to secure 

the city from flood by cloudbursts. Their approach to each of the solutions, is decided by looking 

at the risk of the damages caused by flood, against the cost of the damages. Furthermore, it is 

concluded in the planning of cloudburst-solutions, that it is necessary to make thorough analysis 

of the area that is worked upon, so different parameters that effects which solutions is best, is 

taken into consideration. 

Based on the Danish architect, Jan Gehl’s, theories about cities for people, and surveys done by 

Copenhagen municipality about the citizens attitude to the city and citizens experience as a pedes-

trian in the city, the paper concludes that the citizens in Copenhagen prefer local areas to be green 

and inviting for physical activities. 
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Ordforklaring  

Skybrud:  

Kraftig nedbør defineres som skybrud, når der er en nedbørsintensitet på mere end 15 millimeter 

på 30 minutter eller derunder (Hansen, 2017). 

Skybrudssikring:  

For at undgå oversvømmelser ved skybrud og kraftig nedbør laves der undersøgelser forud for en 

plan med løsninger. Løsningerne implementeres i områder med risiko (Vandetsvej, u.d.). 

Lommepark:  

En lommepark er en mindre park, i et ellers urbant miljø, der skal fungere som åndehul (Københavns 

Universitet, 2008). Det kommer fra konceptet pocket-parks i New York, hvor mange små områder 

er blevet lavet om til haver og parker (Lar i Danmark. Odinparken, u.d.). 

Upermeable (belægning): 

Ikkegennemtrængelige overflader, modsat permeable belægninger, hvor vand kan sive igennem 

(Lar i Danmark. Permeable, u.d.) 

10, 100, 1000 års-regn: 

En 10, 100 eller 1000-års regn/hændelse er betegnelsen for en hændelse, der er så kraftig, at den 

statistisk set kun kan forventes at ske hvert 10., 100., eller 1000. år (Nielsen, 2019). 

Grønne, grå og blå løsninger:  

Løsninger til håndtering af regnvand kan være områder som f.eks. beplantning (grønne) eller søer 

(blå) (Trejde Natur, u.d.). 

Fælleskloaksystem:  

Et fællessystem, der leder spildevand, regnvand og overfladevand til den fælles kommunale kloak-

ledning, hvor vandet herfra ledes til renseanlæg (Kloakpris, u.d.). 

Separat kloaksystem:  

Et kloaksystem, som med fordel separerer spildevand fra regnvand, således at spildevandet ikke bli-

ver forurenet af regnvandet, der tager giftstoffer med på sin vej i kloakken (Kloakpris, u.d.). 

LAR-løsninger: 

LAR står for Lokal Afledning af Regnvand eller lokal anvendelse af regnvandssortering. LAR-løsninger 

er en betegnelse for skybrudsikrings-teknologier der håndterer regnvandet lokalt. LAR-løsninger har 

fokus på nedsivning og forsinkelse af regnvandet (Lar i Danmark. LAR, u.d.). 
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Høj befæstningsgrad: 

Områder med mange upermeable overflader, hvor vand ikke kan sive igennem (Klimatilpasning.dk. 

Klimaklar, u.d.). 

Klimatilpasning: 

Samfundets tilpasning til klimaforandringer (Klimatilpasning.dk. Teknologier, 2016) 

Vandtunnel:  

En tunnel, der transporterer og magasinerer vand under kraftig regn ud til havn eller søer 

(Københavns Kommune, 2013). 

Højvandslukke:  

En højvandslukke er en billig løsning, der fungerer som en slags sluse, der sørger for at kloakvand 

ikke kan løbe tilbage gennem kloakrørene og op igennem afløbet i en kælder eller et toilet 

(Skybrudssikring af bygninger, u.d.). 
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1. Indledning og problemfelt  

Den 2. juli 2011 blev København ramt af et voldsomt skybrud (Institut for Beredskabsevaluering, 

2012). I store dele af hovedstadsområdet blev kloaksystemet overbelastet, hvilket medførte over-

svømmelse på veje og i kældre. Dette resulterede i store skader både kommunalt og privat og sam-

let løb skaderne op i 6 mia. kr. Klimaet ændrer sig, og vi vil i fremtiden se mere ekstremt vejr. Ifølge 

Jan Rasmussen, projektchef hos Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, vil vi kunne 

forvente, at mængden af nedbør vil stige med 30 % i løbet af de næste 100 år (Rasmussen, 2019).  

I storbyer er dette især et problem, fordi der er en høj befæstningsgrad, så regnvandet har svært 

ved at sive ned i jorden. Dermed samles regnvandet ved lavpunkter, og oversvømmelser opstår. 

Yderligere er befolkningstætheden høj i storbyer, og der er derfor begrænset plads til at løse pro-

blemet (Rasmussen, 2019). Man er derfor fremadrettet nødt til at gentænke byen og dens udvikling 

på en ny og kreativ måde, så den både kan håndtere og modstå de kommende forandringer, samti-

dig med at der tages højde for mennesket i byen.   

Vi vil i dette projekt undersøge, hvordan man arbejder med en kompleks problematik som skybrud-

sikring. Formålet for dette er at danne os en baggrund til at skabe vores eget design af Odins Plads. 

Odins Plads er en lille park, der ligger i krydset mellem Odinsgade og Jagtvej i Københavns Nørre-

brokvarter. Som parken står nu, vil den blive oversvømmet i tilfælde af en 100-års regn (Bilag 1). 

Det er vores hensigt at redesigne parken, så den kan håndtere det regnvand, der falder i området 

omkring parken.   

Vi vil i denne opgave analysere, hvordan Københavns Kommune arbejder med at skybrudsikre byen. 

Dette gør vi på baggrund af Københavns Kommunes egne rapporter: “Københavns Klimatilpasnings-

plan” 2011, “Climate Change Adaption and Investment Statement” 2015 og et interview, vi har lavet 

med Jan Rasmussen. 

Vi har med udgangspunkt i Jan Gehls bog “Byer for mennesker” og borgerundersøgelser udarbej-

det af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune opstillet parametre til at vurdere det 

gode byrum set ud fra et menneskeligt perspektiv. Disse bruger vi i en analyse af de udfordrin-

ger, som Odins Plads står overfor i det nuværende design.  

I produktafsnittet vil vi med et designrationale give en gennemgang af vores design og beskrive de 

forskellige teknologiske løsningers samspil, samt hvordan det menneskelige brug er indtænkt i 
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designet af Odins Plads. Dernæst beskriver vi, hvordan samspillet mellem de teknologiske løsninger 

og den menneskelige vinkel ligger til grund for vores design.  

Til sidst vil vi diskutere vores design, dets styrker og svagheder samt andre valg, vi kunne have truf-

fet. Endvidere vil vi diskutere, hvilke problematikker man kunne møde i det videre arbejde med pro-

jektet. Derudover vil vi diskutere, hvordan ændringer i loven kunne gøre skybrudsikring til et nem-

mere problem at løse. Til sidst diskuteres vores valg af metoder.   

    

Ud fra det ovenstående har vi udarbejdet følgende problemformulering:  

 

Hvordan arbejder Københavns Kommune med et komplekst problem som skybrudssikring, og 

hvordan kan vi med inspiration herfra redesigne Odins Lommepark med fokus på at skybrud-

sikre og samtidig optimere pladsen som byrum for borgere?   

 

• Hvordan arbejder Københavns Kommune med at skybrudssikre?   

• Hvilke udfordringer og erfaringer har Københavns Kommune gjort gennem klimatilpas-

ningsplanerne?   

• Hvilken sammensætning af teknologiske løsninger kan implementeres på Odins Plads for 

at skybrudssikre pladsen effektivt?  

• Hvad kan gøre Odins Plads til et attraktivt sted at opholde sig?  
 

2. Motivation 

Vores interesse for klimatilpasning opstod under et oplæg fra Matilde Dissing Christiansen, Ekstern 

lektor ved Roskilde Universitet. Oplægget omhandlede problematikker ved klimaforandringer, hvor 

skybrudssikring var det primære fokus. Klimaforandringerne er en reel trussel for os alle i en vis 

grad, og det er derfor vigtigt, at byer er rustet til nutidens og især fremtidens klima. Vi finder det 

interessant at arbejde løsningsorienteret med et højaktuelt emne og synes, at det er spændende at 

få en forståelse for en kompleks problemstilling. Yderligere er vores motivation er at opnå færdig-

heder i at sammensætte en række løsninger til skybrudssikring i København.  
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3. Afgræsning  

Skybrudssikring er et stort og komplekst problem, og processen har mange faggrupper i spil. Der 

skal inddrages mange videnskaber, der skal forelægges mange undersøgelser og meget forarbejde 

for at kunne belyse alle aspekter af problemet. Dette vil være en for stor opgave at løse i et seme-

sterprojekt. Derfor har vi afgrænset os på følgende punkter:  

Vi forholder os ikke til et egentligt budget for vores design. Vi er inspireret af, hvordan Køben-

havns Kommune arbejder med skybrudsikring. Derfor gør vi brug af teknologier, som de bruger. Vi 

stræber efter at lave et design, der er inspireret af København Kommunes løsninger i klimatilpas-

ninger, og derved antager vi, at vores redesign er økonomisk muligt.   

Vi vil i projektrapporten ikke tage højde for lovgivning, der er relevant i forhold til at gennemføre 

vores skybrudsprojekt.   

4. Semesterbinding  

På Humanistisk-Teknologisk Bachelor, 1. semester, undervises der i tre dimensioner: Design og Kon-

struktion, Subjektivitet, Teknologi og Samfund samt Teknologiske Systemer og Artefakter. I denne 

rapport har vi benyttet Design og Konstruktion samt Subjektivitet, Teknologi og Samfund for at 

skabe en tværfaglig besvarelse af problemformuleringen. Det følgende vil være en gennemgang af 

sammenhængen mellem dimensionerne og projektet. 

 

4.1 Design og Konstruktion   

Design og Konstruktion har til formål at fokusere på teoretisk indføring af dimensionens centrale 

begreber, som omfatter evaluering af designprocesser, redegørelse for designløsninger samt iden-

tificering og bearbejdelse af problemstillinger indenfor denne dimension (Roskilde Universitet, 

2019). 

I dette projekt inddrager vi Design og Konstruktion ved at gøre brug af Colored Cognitive Map-

ping for at visualisere problemstillinger ved vandafledning i København. Under udarbejdelse af vo-

res problemstilling har vi gjort brug af designtænkning som problemløsning, hvor Webber og Rit-

tel skelner mellem ”wicked” og ”tame” problemer. Tilmed har vi benyttet kurset til at udar-

bejde et redesign af Odins Plads i en digital 3D-model med det endelige 
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løsningsforslag. Løsningsforslagets design er beskrevet ved et designrationale. Derudover benytter 

vi os af allerede eksisterende designløsninger til skybrudssikring som i kurset er beskrevet som de-

signvidenskab. 

 

4.2 Subjektivitet, Teknologi og Samfund   

Subjektivitet, Teknologi og Samfund fokuserer på centrale humanvidenskabelige teorier til at give 

en forståelse af de metoder og begreber, der kan benyttes til at undersøge og analysere samspillet 

mellem mennesker, teknologier og samfund (Roskilde Universitet, 2019). 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund bliver inddraget i dette projekt ved blandt andet at indhente 

empiri fra Københavns Kommunes Klimatilpasnings Center via interview samt via Københavns Kom-

munes planlagte skybrudsanlægningsprojekter. 

 

5. Metode og materiale  

I dette afsnit vil vi beskrive de metoder, vi har benyttet til at indsamle og bearbejde empiri, for at 

kunne svare på vores problemformulering. Vi vil først lave en kort beskrivelse af vores forarbejde 

for at indsamle inspiration til vores projekt og design gennem feltarbejde. Herefter vil vi fremlægge 

vores semistrukturerede ekspertinterview med en interviewguide og beskrive det som en kvalitativ 

metode til indsamling af empiri. Efterfølgende præsenteres vores brug af den analytisk videnskabe-

lige metode, Colored Cognitive Mapping, fra kurset Design & Konstruktion for at kunne arbejde løs-

ningsorienteret med vores projekt.   

 

5.1 Feltarbejde  

Vi har i forbindelse med vores projekt været ude og observere andre skybrudsprojekter etableret af 

Københavns Kommune, heriblandt Tåsinge Plads og Skt. Kjelds Plads. Københavns Kommune har på 

begge områder fokuseret på grønne løsninger og konstrueret pladserne, således at vandet ledes 

hen, hvor det har nemt ved at sive ned i jorden (Københavns Kommune, 2015), (Københavns 

Kommune, u.d.). Vi har været ude og observere skybrudsprojekterne for at se, hvordan Københavns 

Kommune konkret har arbejdet med klimatilpasning i København, og hvilke teknologiske løsninger 

de har implementeret. Herved har vi samlet inspiration og fået et bedre billede af, hvilke tiltag der 
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er gjort.  Vi har tilmed benyttet vore feltarbejde til at vurdere og diskutere, hvilke løsninger vi kan 

implementere i vores redesign.  

 

5.2 Interview  

Vi benytter os af interviewmetoden præsenteret i kurset Subjektivitet, Teknologi og Samfund og 

foretager et kvalitativt semistruktureret ekspertinterview med Jan Rasmussen. Herfra vil vi indsamle 

empiri omkring, hvordan Københavns Kommune arbejder med deres løsninger til skybrudssikring 

i byen.  

Vi vælger at interviewe Jan Rasmussen, fordi hans position som ekspert gør ham oplagt som respon-

dent. Han arbejder til dagligt med problemstillinger, der ligner vores, og han ligger inde med den 

nyeste viden herom.   

Inden interviewet med Jan Rasmussen, som blev afholdt den 22. november 2019 klokken 10:00 på 

Teknik- og Miljøforvaltningen i København, sendte vi ham en mail med informationer omkring Odins 

Plads og vores projekt, således han fik muligheden for at sætte sig ind i den viden, vi har tilegnet 

os.   

Under interviewet havde vi en primær interviewer, en suppleant og to skribenter. Da vi er en gruppe 

på fire personer, deler vi opgaver ud, således at det ikke vil blive en overfusende oplevelse for Jan 

Rasmussen med fire interviewere. Vi benytter os samtidigt af applikationen ”Memoer” på iPhone til 

at optage hele interviewet, således vi har råmateriale med præcise udtalelser til efterfølgende cite-

ring og referering (Apple, 2019). 

 

5.2.1 Interviewguide  

Forud for interviewet har vi fastlagt nogle emner, som vi gerne ville have dækket. Herefter udarbej-

der vi et manuskript i form af en interviewguide med forslag til spørgsmål, der vil være udformet, 

således at vi sikrer os at få stillet de spørgsmål, der kan dække vores emner (Kvale & Brinkmann, 

2009). Eftersom det er et semistruktureret interview, vil interviewer have mulighed for at bytte om 

på rækkefølgen af de udarbejdede spørgsmål, således at de bliver tilpasset de eventuelle nye ret-

ninger, der vil forekomme under interviewet. 
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Følgende er emner, vi kom ind på under interviewet:  

• Processen i Københavns Kommune fra identificering af mangel på klimatilpasning og frem til 

en løsning er blevet anlagt.  

o Identificering af problem.  

o Begyndelse af arbejdsprocessen.  

o Hvilke aktører spiller med?  

o Cost-benefit-analyse.  

• Gode og dårlige erfaringer af både design- og konstruktionsprocessen.  

• Nødvendigheden af skybrudssikring, når der er tale om 100-års hændelser.  

• Odins Plads.  

 

Interviewspørgsmålene er nogle, som respondenten ikke har set i forvejen, da vi ønsker, at hele 

interviewet vil foregå som en flydende dialog. De efterfølgende spørgsmål er en guide for inter-

viewer. 

• Kort repræsentation af vores projekt, og hvad vi arbejder med.  

• Kan du kort præsentere dig selv med titel, og hvad du arbejder med?  

 

Interviewspørgsmål:  

1. Hvornår bliver I først opmærksom på, at der er et problem?  

2. Hvordan identificerer I et skybrudsproblem?  

3. Hvilken data arbejder I med?   

4. Når I har identificeret problemet, hvordan starter arbejdsprocessen?  

5. Hvem arbejder med problemet og styrer processen? (hvilket fagligheder)  

6. Hvad har virket efter jeres erfaringer? (specifikt teknologier)  

7. Hvad har ikke virket? Gode og dårlige erfaringer  

8. Hvilke udfordringer har været størst i arbejdet med at skybrudsikre?  

9. Kan du nævne noget, I er blevet overrasket over/kom bag på jer ved et projekt?  

10. Hvordan laver I udbudsmateriale til et projekt?  

11. Hvilke kriterier ligger til grund?  

12. Må vi se et udbud fra et projekt?  
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13. Hvordan tager I højde for cost-benefit, når I arbejder med skybrudsikring?  

14. Er det nødvendigt at skybrudssikre, hvis der kun er tale om et 100-års event?  

15. Har du nogle idéer til, hvem vi ellers kunne tale med?  

16. Har du forslag til gode data, vi kan bruge, eller har du noget, vi kan bruge?  

17. Hvis du skulle give os et råd til, hvad vi skulle have i mente, når vi laver vores opgave, hvad 

skulle det så være?  

 

Vi har efterfølgende transskriberet interviewet for at skabe et overblik over den empiri vi har ind-

samlet.  

 

5.3 Colored Cognitive Mapping   

Vi har benyttet en metode fra Design og Konstruktion kurset kaldet ”Colored Cognitive Map-

ping” for visuelt at skabe struktur over problemfeltet og for samtidig at gøre opmærksom på pro-

blemer og løsninger til problemerne (Pries-Heje, 2019). Vi har arbejdet løsningsorienteret og har 

derfor yderligere lavet et kort over mulige løsninger på dårlig vandafledning, som også har be-

lyst, hvilke muligheder vi har. Vi har benyttet denne analytisk videnskabelige metode til at be-

lyse, hvilke kriterier vores design skal besidde og samtidig for at få en bedre problemforståelse in-

denfor emnet (Pries-Heje, 2019). F.eks. fik vi visuelt opstillet mulige løsninger på regnvandshåndte-

ring. Yderligere blandt andet overvejelser om genbrug af regnvand og muligheden for brug af 

grønne løsninger (Bilag 2).  

 

5.4 Materiale 

5.4.1 Sekundære materialer  

Københavns Klimatilpasningsplan  

Klimatilpasningsplanen er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune i 

2011 og beskriver de udfordringer, København vil stå overfor, når klimaet ændrer sig. Planen tager 

højde for den forventede situation både på kort og på lang sigt med henblik på at gøre København 

modstandsdygtig overfor skybrud og dertil medførte oversvømmelser samt varmere vejr. 
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Climate Change Adaption and Investment Statement  

Efterfølgende har Københavns Kommune udgivet denne opfølger til ovenstående klimatilpasnings-

plan hvori 300 skybrudssikringsprojekter er fremlagt som til sammen udgør kommunens konkrete 

plan. Fokuspunktet heri er at præsentere omkostningerne og hvordan hvert enkelt projekt funge-

rer. 

 

Jan Gehl – Byer for mennesker  

Forfatteren Jan Gehl er arkitekt, professor, dr.h.c. og partner i Gehl Architects – Urban Quality Con-

sultants. Han har skrevet bogen ”Byer for mennesker” i 2010, som præsenterer eksempler på plan-

lægning af byudvikling og giver en redegørende information om, hvordan man bedst muligt skaber 

miljøer i byer til og for mennesker. 

 

Københavnernes oplevelse som fodgængere  

Denne undersøgelse er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune i 2017. 

Spørgeskemaundersøgelsen er fortaget med fokus på fodgængere i København. Formålet er at un-

dersøge københavnernes gangvaner, motivation og begrænsninger, når de bruger og går i byen. Un-

dersøgelsen sætter fokus på respondenternes følelse af tryghed som fodgænger i deres lokalom-

råde. 

 

Københavnernes holdning til bylivet  

Denne undersøgelse er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune i 2017. 

Spørgeskemaundersøgelse er fortaget med fokus på byliv i København. Formålet er at undersøge 

københavnernes holdning til og oplevelse af det udendørs byliv i København. Således kan forvalt-

ningen få et indblik i fremtidig byplanlægning. 

 

5.4.2 Primære materialer  

Interview med Jan Rasmussen, chef for Center for Klimatilpasning i Københavns Kommune  

Dette interview er udarbejdet af os for at indsamle empiri omkring Københavns Kommunes klima-

tilpasningscenters arbejde med skybrudssikring i København. Her har vi haft fokus på, hvilke erfa-

ringer de har gjort fra start til slut ved udarbejdelse af planer og løsningsprojekter. 
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6. Teori 

I dette afsnit vil vi beskrive teorier, vi har anvendt til at besvare vores problemstilling. Vi vil først 

gennemgå en teori til designtænkning som problemløsning formuleret af designteoretiker 

Horst Rittel i 1967. Til sidst fremlægger vi en gennemgang af Jan Gehls teori til byplanlæg-

ning, og vi beskriver, hvorfor den er relevant for vores projektarbejde.  

 

6.1 Designtænkning som problemløsning   

Vi vil benytte denne teori fra Design og Konstruktion kurset, da vi arbejder løsningsorienteret med 

vores design. Teorien er fremlagt af designteoretiker Horst Rittel, og han skelner i sin teori om de-

signtænkning som problemløsning mellem “tame” og “wicked” problems (Rittel & Webber, 

1973). Tame problems er problemer, som kan løses ved at nå frem til et endegyldigt facit. Tame pro-

blems er altså håndgribelige at løse eller undersøge. Wicked problems derimod er problemstillin-

ger, som ikke har et endegyldigt svar. Der er altid flere mulige løsninger på problemet, og som følge 

af de valg man træffer, kan der opstå andre problemer som konsekvens: 

“Problem understanding and problem resolution are conmitant to each other. There-

fore, in order to anticipate all questions (in order to anticipate all information required 

for resolution ahead of time), Knowlegde of all conceivable solutions is required.”  

(Rittel & Webber, 1973, s. 161) 

 

Wicked problems er problemstillinger, som er svære at finde en endegyldig løsning på, da proble-

met er så komplekst. Vi kan i vores projekt ikke teste eller undersøge, at vores skybrudssikringsløs-

ning er udført på bedst mulig vis, eller undersøge, alle konsekvenser vores redesign efterfølgende 

vil have. Derfor benytter vi denne teori og fremlægger de tekniske løsninger til et redesign af Odins 

Plads, som vi gennem analyser og på baggrund af saglig empiri vurderer, er de mest effektive: 

“With wicked problems, (…), any solution, after being implemented, will generate 

waves of consequences over an extended - virtually an unbounded – period of time.”   

(Rittel & Webber, 1973, s. 163) 

 

Vores problemstilling er et wicked problem, da vi ikke kan forudsige, hvilke konsekvenser eller nye 

problemstillinger der opstår, når vi redesigner Odins Plads. Vi vil i vores redesign stræbe efter den 
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bedste skybrudsløsning, men med wicked problems har man i høj grad ikke mulighed for at teste 

løsninger, før de er sat endeligt ud i verden. Ved et forsøg på at løse wicked problems, som her er 

skybrudssikring, kan der opstå andre problemer som konsekvens af dette:   

"For tame-problems one can determine on the spot how good a solution-attempt has 

been. More accurately, the test of a solution is entirely under the control of the few 

people who are involved and interested in the problem. With wicked problems, on the 

other hand, any solution, after being implemented, will generate waves of conse-

quences over an extended – virtually an unbounded – period of time. “   

(Rittel & Webber, 1973, s. 163) 

 

Som ovenstående citat belyser, kan vi altså ikke med vores design påvise, om redesignet af Odins 

Plads vil skabe hverken negative eller positive konsekvenser. Ved wicked problems stræber man ef-

ter den bedst mulige løsning, hvorefter tid må bestemme, om løsningen er tilstrækkelig, da vi ikke 

har mulighed for at evaluere på designets effektivitet. Denne problemstilling vil vi diskutere i afsnit-

tet diskussion.   

 

6.2 Jan Gehl - Byer for mennesker 

Det er ikke hensigtsmæssigt kun at tage højde for skybrudssikring, når man skal designe et byrum. I 

perioder, hvor det ikke regner, skal pladsen kunne benyttes, især i byer med begrænset plads. Der-

for vil vi i dette afsnit opstille nogle kriterier for et godt byrum på baggrund af Jan Gehls bog “Byer 

for mennesker”. Vi vil operationalisere hans teorier ved at opstille parametre, som vi vil have med i 

vurdering af vores redesign. Jan Gehls teorier om byplanlægning er tiltænkt en større skala, end den 

vi arbejder med, men hans tanker om mennesker og deres sammenspil med byens rum er væsent-

lige at tage med i vores design.   

I bogen ”Byer for mennesker” præsenterer Jan Gehl begrebet “Den menneskelige dimension”. 

Dette er et fokus, der er opstået indenfor de sidste 20 år. Han argumenterer for, at mennesker skal 

tænkes ind i nye designs af byrum, og at dette har fået en ny vigtighed, efter at størstedelen af 

mennesker nu bor i byer i stedet for på landet. Derfor er det blevet væsentligt, at byen inviterer til 

menneskeligt brug, og at den er attraktiv for mennesker at færdes i. På den baggrund fremsætter 
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Jan Gehl fire kriterier for, hvad en by skal tilbyde, for at dens beboere har de bedste forudsætninger 

for et godt liv i byen (Gehl, 2010).  

De fire kriterier er:  

 

En levende by  

En levende by er en by, der opfordrer til liv i det offentlige rum, den er åben og inviterer til brug. 

Her er der et aktivt byliv, hvor man er i kontakt med nærsamfundet. Dette tænkes både i en kulturel 

sammenhæng, men også i en funktionel, idet det skal være muligt at bevæge sig frit som cykellist 

og fodgænger:  

”Den levende by signalerer venlighed, imødekommenhed og sociale muligheder. Tilste-

deværelsen af andre er i sig selv et signal om at der er værd at være”   

(Gehl, 2010, s. 73). 

 

En tryg by  

En tryg by er nødvendig, for at vi har lyst til at færdes og opholde os i byens rum. I en tryg by kan 

man færdes uden bekymring for trafik, byen eller mennesker. I en tryg by er der liv, der skal være 

gå-trafik og lys i vinduerne. Hvis vi bliver mødt af mørke facader og mennesketomme gader, føler vi 

os hurtigt utrygge. For at skabe de bedste rammer for dette skal der være en balance mellem boliger 

og byens fælles rum (Gehl, 2010). 

 

En bæredygtig by  

I den bæredygtige by er man bevidst omkring opbygningen og optimering af byen og de ressourcer 

byen bruger så klimaet påvirkes mindst muligt. Her kan nævnes bæredygtig trafik, energieffektivitet 

og regnvandshåndtering. Det handler om at skabe en effektiv sammenhæng i byen, hvor der bliver 

taget højde for byens forskellige aktører (Gehl, 2010). 

 

En sund by  

Den sunde by fordres af sunde mennesker, her beskriver Jan Gehl de fedmeproblematikker, som de 

står overfor i USA og mange andre steder i verdenen. Her konkluderer Jan Gehl, at byen skal invitere 
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til fysisk aktivitet, og det skal være naturligt for menneskene at bevæge sig igennem byen som fod-

gænger eller cykellist og bruge byens rum (Gehl, 2010). 

 

I det følgende afsnit vil vi benytte disse kriterier til at analysere den nuværende Odins Plads og til at 

optimere vores eget design af pladsen. 

 

7. Analyse  

Vi vil i dette afsnit analysere, hvordan Københavns Kommune arbejder med skybrudssikring i Kø-

benhavn. Herunder vurdering af risikoen for skader ved skybrud, og hvilket niveau indsatsen som 

behandler risikoen skal være. Dette vil vi gøre med udgangspunkt i Københavns Kommunes Klima-

tilpasningsplan fra 2011, deres Climate Change Adaption and Investment Statement fra 2015, og et 

interview, vi har foretaget med Jan Rasmussen. Yderligere vil vi analysere de udfordringer, der er i 

øjeblikket på Odins Plads på baggrund af viden fra ovennævnte empiriske grundlag, og ved brug af 

Jan Gehls teori om byrum og borgerundersøgelser fra Københavns Kommune.  

 

7.1 Københavns Kommunes vision for skybrudsprojekter  

The Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC), FN’s klimapanel, har opstillet en række sce-

narier, der beskriver nogle bud på fremtidens klima. Københavns Kommunes Klimatilpasningsplan 

tager udgangspunkt i et af disse scenarier, som forudser en stadig kraftig og stigende mængde driv-

husgasser, som bliver udledt i atmosfæren. Yderligere antager scenariet, at verdensbefolkningen 

fortsat vil stige, men at økonomisk vækst og teknologisk forandring sker langsommere end i de øv-

rige scenarier (Københavns Kommune, 2011). 

Klimatilpasning er ikke noget nyt i København, og der er blevet arbejdet med det i mange år 

(Københavns Kommune, 2011). Skybruddet den 2. juli 2011, som svarede til en 1000-års hændelse 

(Rasmussen, 2019), forårsagede enorme skader og gjorde politikkerne opmærksomme på, at 

det er vigtigt hurtigt at reducere problemet. Efterfølgende blev klimatilpasningsplanerne sat højere 

på dagsordenen (Rasmussen, 2019). Københavns Kommune har i 2011 udarbejdet en klimatilpas-

ningsstrategi frem mod 2025. De vigtigste hensyn i klimatilpasningsstrategien vil blive listet neden-

for (Københavns Kommune, 2011): 
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Fleksibel og skalerbar tilpasning   

Scenarierne opstillet af IPCC er meget usikre og kun et bud på fremtidens klima. Grundet usikkerhe-

den omkring fremtidens klima er det derfor mest oplagt, så vidt muligt, at kunne tilpasse sig alle 

scenarier. Det giver altså mest meningen at satse på fleksible løsninger (Københavns Kommune, 

2011). Yderligere er det vigtigt at tage hensyn til, at løsninger kan skaleres op og ned, da den udfor-

dring, der forsøges at blive løst, ikke kun gælder i København, men også i resten af verden. Køben-

havn er den eneste by, der har lavet en sammenhængende plan for at blive skybrudsikret, og det er 

vigtigt for kommunen at kunne dele erfaringer og samarbejde med resten af verdenen. New York, 

som er en væsentligt større by end København, er et eksempel på en by, som Københavns Kommune 

samarbejder med. Skal de i New York kunne benytte sig af projekterne, der udvikles i København, 

skal projekterne være skalerbare (Rasmussen, 2019).  

 

Synergi med anden planlægning i byen  

København udvikler sig hele tiden med nye beboelsesområder, kommunale bygge- og anlægspro-

jekter og områdefornyelser. Mange klimatilpasningsimplementeringer er tæt koblet med byudvik-

ling, natur- og miljøområder, spildevand, grundvand osv. Derfor er det ideelt, at de implementerin-

ger, der er fokus på, også har størst mulig synergi med byudviklingsprojekter. Københavns Kom-

mune har også fokus på at indføre skybrudsteknologier i allerede planlagte og igangværende pro-

jekter med det formål at gøre omkostningerne på skybrudsikring mindre (Rasmussen, 2019). På den 

måde kan klimatilpasningen være med til at skabe vækst og udvikling i København (Københavns 

Kommune, 2011). Samtidig giver nybyggerierne med implementerede skybrudsløsninger gode mu-

ligheder for at teste nye løsninger (Frederiksberg Kommune, 2012). 

 

Højt fagligt niveau  

Klimatilpasning i København er meget dyr, og der er derfor ikke plads til fejlinvesteringer. Det er 

altså vigtigt, at grundlaget for de beslutninger og investeringer, der bliver taget, er bearbejdet på et 

højt fagligt niveau. Et højt fagligt niveau ved klimatilpasningen vil sikre, at processen udføres trin-

vist i takt med, at ny viden om klimaændringer og nye teknologier udledes. Dette fokuspunkt er 

nødvendigt på grund af uvisheden omkring fremtidens klimaforandring. Det er altså en tilgang, som 
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giver bedst mulighed for konstant tilpasning og mindsker risikoen for fejlinvesteringer (Københavns 

Kommune, 2011). 

 

Attraktive løsninger  

Københavns Kommune ønsker, at klimatilpasningen i sig selv har attraktive kvaliteter for bylivet. 

Således at hvis det viser sig, at de løsninger man laver nu, ikke er nødvendige i det omfang, de er 

lavet til i fremtiden, har de stadig værdi for samfundet. De har fokus på grønne og blå løsninger 

(Københavns Kommune, 2011). 

 

Information om klimatilpasning  

Hele processen med at klimatilpasse vil komme til at påvirke os alle i et vist omfang. Det er derfor 

vigtigt, at information omkring klimatilpasningen i København, og hvordan klimaændringerne har 

en effekt på byen, er tilgængelig for alle. Yderligere er det vigtigt at fortælle, hvordan der bliver 

taget hånd om udfordringerne, så København fortsat vil være en tryg by at bo i (Københavns 

Kommune, 2011). 

 

Overordnet styring af klimatilpasning  

Klimatilpasningen i København skal ses som et sammenhængende projekt. Dette er nødvendigt, da 

man ikke kan gå i gang med at implementere en løsning, som leder vandet et sted hen, hvor hånd-

tering af vandet ikke er løst. Således vil problemet blot forværres (Rasmussen, 2019). Kommunen 

prioriterer derfor projekter som følgende:   

1. De største vandtunneller, der skal transportere vandet væk, skal være færdige så hurtigt 

som muligt.  

2. Gå med de nemmeste løsninger.  

3. Satse på løsninger, der forsinker regnvandet. Disse er nemmest at implementere.  

4. Find urbane områder, der kan forbedres, og foreslå ændringerne.  

5. Systematisk klassificer og gentag det samme løsningsdesign og metode for alle 300 projek-

ter.  

6. Sidegevinster.  

(Københavns Kommune part 1, 2015) 
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Københavns Kommune sigter mod at skabe så mange sidegevinster, når de implementerer sky-

brudsløsninger i byen. Nogle sidegevinster, som Københavns Kommune gerne vil opnå er: 

• Flere rekreative områder og opholdssteder, der bidrager til bylivet.  

• Nye arbejdspladser.  

• Forbedret lokalmiljø med et grønnere bybillede.  

(Københavns Kommune, 2011) 

 

Vi kan altså udlede, at ud fra de fokuspunkter, Københavns Kommune har opstillet, er det væsent-

ligt, at de løsninger, der bliver implementeret til at håndtere regnvandet, også har værdi for borgene 

og byens liv. Det er en fordel at indtænke klimatilpasningen i byudviklingen og aktiviteter i byen for 

at opnå det største udbytte af implementeringerne. Der skal altså være fokus på metoder og løsnin-

ger, som medfører flest sidegevinster. Samtidig vil man kunne undgå store finansielle tab ved ikke at 

fejlinvestere. For selv hvis skybrudsløsningerne ikke ville blive så nødvendige, som man havde reg-

net med i fremtiden, vil de stadig have værdi for byen på andre måder.   

 

7.2 Københavns Kommunes strategi   

Vi vil her analysere, hvordan Københavns Kommune vurderer risikoen for skader og indsatsen, der 

skal udføres for at håndtere skaden, til at prøve og forstå, hvordan man håndterer skybrudssikring 

som et komplekst problem. Vi vil analysere på nogle af løsningerne, som Københavns Kommune 

fremlægger i forbindelse med klimatilpasning, og hvilke løsninger de vil satse på at implementere 

ud fra forskellige mulige scenarier. Dette gøres for, at vi kan danne et billede af, hvilke løsninger der 

satses på. 

 



 22 

7.2.1 Risikoanalyse og indsatsanalyse   

Københavns Kommunes fremgangsmetode kan overordnet beskrives med nedenstående mo-

del: 

 
Figur 1 (Københavns Kommune, 2011, s. 7) 

 

Analyse af truslens omfang og en analyse af omkostningerne vurderes sammen og udgør en risiko-

vurdering, som derefter fører til en mulighedsanalyse. Derefter vælges, hvilken form for tiltag der 

er bedst i den givne situation, og endeligt implementeres det (Københavns Kommune, 2011).I føl-

gende afsnit uddybes der, hvordan der i København Kommune tages højde for risiko, og hvordan en 

strategi udarbejdes.   

At klimasikre hele København fuldstændigt er en umulig opgave. Forskellige tiltag kan som nævnt 

tidligere foretages for enten at hindre, mindske omfanget eller mindske sårbarheden overfor en 

skade forårsaget ved skybrud. Der er dog meget stor forskel på, hvor skaderne sker, og hvad det går 

ud over. F.eks. har kulturarv større værdi for samfundet, end lagerhaller eller busstoppesteder har. 

Det er vigtigt, at denne forskel indgår i vurderingen af klimatilpasningsplanen, således at en risiko-

baseret prioritering af indsatsen vil prioritere samfundsmæssige værdier højst (Københavns 

Kommune, 2011). Nedenstående tabeller viser, hvordan risikoen tolereres i Københavns Kommune:  

 
Figur 2 (Københavns Kommune, 2011, s. 10)  
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For at kunne sammenligne forskellige trusler på omkostningerne viser nedenstående tabel, hvordan 

omkostningerne af skader kategoriserer risikoen: 

 

Figur 3 (Københavns Kommune, 2011, s. 11) 

 

Københavns Kommune kategoriserer altså risikoværdien på tre områder. I ovenstående tabeller 

skelnes der imellem, at en risiko er tilstrækkelig lav, så den kan tolereres, at en risiko er moderat, og 

at en risiko er så høj, at den ikke vil kunne tolereres. Når risikoen er analyseret og vurderet, vil 

Københavns Kommune yderligere vurdere, hvilket niveau indsatsen for at løse problemet bedst mu-

ligt skal være. De opdeler indsatsen i tre niveauer:  

 

Niveau 1: Her er risikoen så høj, at den ikke kan tolereres, og strategien vil derfor være at mindske 

sandsynligheden for, at skaden sker, eller i bedste tilfælde helt forhindre det. Tiltag som eksempel-

vis diger, LAR-løsninger eller lokal tilpasning af kloakkens kapacitet vil her benyttes.  

 

Niveau 2: Hvis skaden ikke kan behandles på niveau 1, grundet tekniske eller økonomiske årsager, 

vil en indsats, der forsøger at mindske omfanget af ulykken, være foretrukket. Her er det tiltag som 

at gøre kældre vandtætte, bruge sandsække til at stoppe vandet eller tilpasse offentlige arealer til 

at opmagasinere regnvandet.  

 

Niveau 3: Lavest prioriteret er tiltag, som i sig selv vil gøre, at skaden skaber færre omkostninger, og 

at oprydningen herefter bliver billigere. Tiltag på dette niveau vil hjælpe med at gøre sårbarheden 

overfor skaden mindre.   

(Københavns Kommune, 2011) 

 

Afhængigt af hvilket niveau, indsatsen på en skade vurderes til, er der yderligere en faktor, der spil-

ler en væsentlig rolle. Geografiske forhold er også vigtige at tage højde for, når indsatsen skal be-

stemmes. Løsningsmodeller kan variere meget, når denne faktor tages i mente. Med geografiske 

forhold menes, hvilken type område, indsatsen skal udføres på. Er der eksempelvis tale om 
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områder/regioner kontra en enkelt bygning eller mindre park (Københavns Kommune, 2011). Ne-

denstående tabel viser på baggrund af ovenstående de forskellige tiltag, Københavns Kommune 

mener vil gøre sig gældende alt efter geografiske forhold: 

 
Figur 4 (Københavns Kommune, 2011, s. 12) 

 

Københavns Kommune analyserer altså sandsynligheden for, at en skade sker ved skybrud i forhold 

til omkostningen af skaden, og kan ud fra denne analyse prioritere og styre klimatilpasningsindsat-

sen på forskellige områder.   

 

7.2.2 Konkrete løsninger   

I Københavns Kommunes Klimatilpasningsplan fra 2011 er der lavet analyser af de samfundsmæs-

sige totalomkostninger af nogle udvalgte oversvømmelsesscenarier, hvor forskellige tiltag er ind-

ført. Analysen af skadesomkostningerne er holdt oppe imod situationen i dag. Nedenstående vi-

ser en tabel over omkostningerne og besparelserne ved nogle forskellige scenarier med forskellige 

tiltag udført:  
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Denne tabel er rekonstrueret af os for at gøre tabellen fra Københavns Klimatilpasningsplan 2011 s. 

22 mere specifik. Alt data er uændret. 

Figur 5 (Københavns Kommune, 2011, s. 22) 

 

Man tager i klimatilpasningsplanen udgangspunkt i, at der over de næste 100 år vil falde 30 % mere 

regn end i dag. Det vil betyde, at kloakken skal udvides med 30 %, hvis ikke regnvandet bliver afledt 

på anden vis (Rasmussen, 2019). Dette vil Københavns Kommune gerne undgå, da man kan udlede 

i ovenstående tabel, at det ikke kan betale sig fremfor scenarie 4 og 5, hvor nettobesparelserne er 

langt højere. Alene ved at bruge højvandslukke og overfladetilpasning, der transporterer regnvan-

det væk, vil man opnå den største netto-besparelse, fordi omkostningerne er lave. Men samtidig vil 

mængden af regnvand, der tilstrømmer i kloakken under skybrud ikke reduceres nok, så kloakkens 

serviceniveau vil falde for meget (Københavns Kommune, 2011). Til gengæld vil man ved også at 

implementere LAR-løsninger for at reducere tilstrømningen af regnvand til kloakkerne med 30 % 

(scenarie 5) opleve et samfundsmæssigt overskud. Ud fra ovenstående tabel er en kombination af 

LAR-løsninger, højvandsslukke i private kældre og en udbredt overfladetilpasning til at omdirigere 

regnvandet den kombination, der skaber den største reduktion i skadesniveauet samtidig med, at 

omkostningerne holdes nede (Københavns Kommune, 2011). 

I Københavns Kommune satser de altså på en kombination af håndtering af vandet lokalt på over-

fladen eller ved at lede det væk. Nogle steder er det dog ikke muligt at lede vandet væk på overfla-

den grundet højdeforskelle i terrænet eller mangel på plads. Her kan bygges vandtunneller under 

jorden, som transporterer regnvandet ud til havnen eller søer (Rasmussen, 2019). 
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Til at illustrere ovenstående vil vi gennemgå to cases i kommunes Climate Change Adaption and 

Investment Statement, der håndterer regnvandet på forskellige måder:  

 

I Indre By-området er planen at opføre i alt otte skybrudsprojekter til at håndtere vandet i hele om-

rådet. Formålet er at lede vandet ud til havnen og væk fra området. Alle skybrudsimplementerin-

gerne er forbundet til rør, som vil lede vandet ud i havnen. Her er det dog ikke højdeforskelle i ter-

rænet, der gør det nødvendigt at transportere vandet væk i stedet for at håndtere det lokalt. Indre 

By er et unikt område i København med uvurderlige historiske elementer, og det er også her, største 

delen af byens administration befinder sig. Området har altså meget høj samfundsmæssig værdi. 

Yderligere er området lavtliggende, hvilket gør det meget sårbart overfor oversvømmelser 

(Københavns Kommune part 2, 2015). Indre By-området bliver opdelt i tre, og vi tager her udgangs-

punkt i den sydlige del, hvor regnvandet transporteres via skybrudsveje, der løber langs H.C. Ander-

sens Boulevard fra Jernbanegade til Chr. Brygge og ud til havnen (Bilag 3). 

 

Den anden case håndterer regnvandet lokalt i stedet for at lede vandet væk fra området. Området 

er ved Klosterfælleden på Østerbro (Bilag 4). Her fokuserer løsningen på at lede vandet fra sideve-

jene over til Klosterfælleden på den anden side af Jagtvej via vandveje og forsinkelsesveje. Vandet 

vil her langsomt sive ned i jorden (Københavns Kommune part 2, 2015). 

 

Som udledt fra tabellen i figur 5 skal disse løsninger implementeres i kombination med højvands-

slukker i kældre for at have den ønskede effekt.   

Denne sikring vil dog ikke være en del af Københavns Kommunes servicemål for skybrudssikringen. 

Installation af højvandslukker skal derfor ske på privat initiativ. Klimatilpasningsplanen foreslår dog, 

som en del af strategien, at føre kampagner for at udbrede budskabet om højvandslukker.  

København står som mange andre byer overfor det wicked problem, som skybrudsikring er. Der er 

mange parametre og faktorer, der spiller en rolle, og det er derfor svært at løse. Løsningsmodellerne 

til, hvordan man kan prøve at håndtere et skybrudsproblem, kan variere meget alt efter parametre 

som geografiske forhold, og hvilken værdi området har. Metoder som risikoanalyse og indsatsana-

lyse er værktøjer, der kan give estimeringer om, hvad der giver størst udbytte og kan bruges til at 
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udpege vigtige fokusområder. Man skal altså foreligge grundige undersøgelser om, hvilke para-

metre der er vigtige at tage højde for, når man kigger på at skybrudssikre et område.   

Den optimale kombination af løsninger til håndtering af skybrud er enten at reducere regnvandets 

tilløb til kloakken via LAR-løsninger, hvor der samtidig installeres højvandslukker i kældre, eller at 

man omdirigerer regnvandet væk fra området og håndterer det et andet sted, samtidig med at der 

installeres højvandslukker i kældre. Det kræver altså en dybere undersøgelse af geografiske for-

hold, og hvilken værdi området har som helhed for at bestemme om regnvandet skal ledes væk fra 

området og håndteres et andet sted, hvor det er muligt, eller håndteres lokalt.  

 

7.2.3 Erfaringer og udfordringer   

Vi vil i følgende afsnit komme ind på nogle udfordringer Københavns Kommune oplever, og hvilke 

erfaringer de har gjort sig i forbindelse med skybrudssikringsprojekter. Vi vil kigge på disse for at 

skabe et endnu dybere indblik i nogle af komplikationerne omkring skybrudssikring i København.   

En stor udfordring er, at der i København er kamp om pladsen. Her er trafikken et problem, da den 

helst ikke skal blive påvirket af projekterne. Det har eksempelvis ikke været et problem at bibeholde 

parkeringspladser ved Tåsinge Plads. Tåsinge Plads er placeret langs kanten af bygningerne på den 

ene side af pladsen, og derved undgik Københavns Kommune at afskaffe parkeringspladser. Men 

det er langt fra alle steder, at dette er en mulighed. Der er ikke uanede mængder af plads, og det er 

derfor et helt overordnet problem, at der både skal være plads til skybrudssikringsprojekter, trafik, 

biler osv. En af de største udfordringer ved klimatilpasningen i København er at få plads til parke-

ringspladser (Rasmussen, 2019). 

En anden udfordring ved klimatilpasning er, at Københavns Kommune ikke må investere på private 

ejendomme grundet lovgivning. Man har i Københavns Kommune forsøgt at få ændret lovgivnin-

gen, så private ikke selv skal betale for f.eks. at få afledt regnvand fra tage via nedløbsrør. Dette 

opleves som et problem, da skybrudssikring er en samfundsinvestering, private ikke bør finansiere. 

Det ville være langt billigere, hvis det offentlige kunne lave indgreb på private bygninger (Rasmus-

sen, 2019). 

Da Københavns Kommune lavede første plan for klimatilpasning i København, inddelte de byen 

i syv vandoplande på baggrund af hydrologiske beregninger. Disse beregninger viste sig ikke at være 

præcise nok, og derved inddelte de byen i 60 mindre vandoplande for at kunne opsamle mere vand 
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og derved skybrudssikre mere effektivt (Rasmussen, 2019). Københavns Kommune har altså stødt 

på udfordringer løbende i deres endelige planer, som har medført, at de efterfølgende må foretage 

ændringer. En anden udfordring har været, at der har opstået hindringer i de områder, hvor sky-

brudssikringsprojekterne skal implementeres. F.eks. kan fredede træer eller parker være en hin-

dring for klimatilpasningen, eller et rør under jorden, som er placeret højere i jorden end først an-

taget (Rasmussen, 2019). Københavns Kommune har altså erfaret, at den mest effektive løsning er, 

at lave detaljerede planer, som efterfølgende implementeres løbende, som planerne bliver udviklet 

(Rasmussen, 2019).   

Københavns Kommune oplever udfordringer ved at få ledt regnvand ud i søer eller havne. Regnvand, 

som bliver ledt ud i søer, skal renses og leve op til miljøkrav. Københavns Kommune har endnu ikke 

opfundet en metode til at rense hverdagsregn, derfor arbejder de på at opfinde en effektiv teknologi 

til dette. Eksempelvis vil det regnvand, som løber fra tagrender, indeholde zink. Zinkindholdet i 

regnvandet skal renses fra, før dette kan overføres til en sø ifølge lovgivningen. Dette er en stor og 

svær udfordring for Københavns Kommune, da det ellers havde været en nem løsning at lave over-

fladerør, som kan aflede vand til havne eller søer. Løsningen er ikke mulig endnu, da der ikke er 

opfundet en billig og effektiv løsning (Rasmussen, 2019). 

Når man ser på nogle af de udfordringer og erfaringer Københavns Kommune har tilegnet sig i for-

bindelse med skybrudsikring, udleder vi, at man fra starten må være indstillet på, at der vil opstå 

utilsigtede udfordringer uanset hvor godt man planlægger. Det vil være oplagt at tage dette aspekt 

med i overvejelserne i starten af processen. Det er selvfølgelig afhængigt af hvilken skala klimatil-

pasningen sker på, som angiver hvor grundigt et forarbejde der skal foretages. Generelt skal man 

være forberedt på, at komplikationer vil opstå når der arbejdes med komplekse problemstillinger. 

 

7.3 Det gode byrum  

I dette afsnit vil vi lave en kvalitativ vurdering af kvantitativt materiale i form af to borgerundersø-

gelser fremlagt af Københavns Kommune. Vi analyserer indholdet af borgerundersøgelserne og vur-

derer, hvad vi kan inddrage i vores redesign af Odins Plads for at optimere området som aktaktivt 

opholdssted. Til sidst vil vi præsentere de byplanlægningsudfordringer, der er på Odins Plads på 

baggrund af både borgerundersøgelser fra Københavns Kommune og udvalgte kriterier for et godt 

byrum af Jan Gehl. 
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7.3.1 Borgerundersøgelser i Københavns Kommune 

Vi har benyttet to borgerundersøgelser, som København Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har 

foretaget for at få et indblik i københavnernes syn på bylivet. Således kan vi inddrage borgernes 

ønsker til et byrum i vores redesign.  

Vi har benyttet “Københavnernes holdning til bylivet” for at få et konkret indblik i, hvorfor og hvor-

dan Københavns borgere opholder sig i byrummet, hvor tilfredse de generelt er med deres ophold, 

og hvilke områder, de ønsker at opholde sig i byen (Københavns Kommune. Bylivet, 2017). Borger-

undersøgelsen er blevet udsendt til 1.695 medlemmer af København Kommunes Borgerpanel. Kø-

benhavns Kommune har fået 637 besvarelser, som er fordelt således, at variablerne “køn” og “al-

der” svarer til fordelingen i Københavns Kommune (Københavns Kommune. Bylivet, 2017). 

 

“Tilfredshed med indretning af parker, naturområder, havnebade og strande i eget lokalområde 

(bydel)”  

 
Figur 6 (Københavns Kommune. Bylivet, 2017, s. 41). 

 

Vi kan ud fra ovenstående undersøgelse se, at 65 % af beboerne på Nørrebro er tilfredse eller meget 

tilfredse med indretningen af deres lokale byrum. 35 % er ikke tilfredse med parker og naturområder 

på Nørrebro. Vi bliver derved bekræftet i, at Nørrebros opholdssteder kan udvikles til det bedre for 

at opnå et bredere tilfredsstillelse. 
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 “Tilfredshed med indretning af parker, naturområder, havnebade og strande i eget lokalområde 

(bydel)”  

 

Figur 7 (Københavns Kommune. Bylivet, 2017, s. 39). 

 

Figuren illustrerer, at de fire mest hyppige grunde til, at borgerne opholder sig i parker, er: at få frisk 

luft, gå en tur, nyde naturen/udsigten og være sammen med venner/familie. Her skabes et billede 

af Københavnernes formål ved at opholde sig i f.eks. parker.   

Vi kan på baggrund af ovenstående spørgeskemaer fra Københavns Kommune se, at 35 % af borgere 

bosat på Nørrebro ikke er tilfredse med opholdssteder eller parker i området. Derudover kan vi se 

at de mest hyppige årsager til, at københavnere opholder sig heri er, for at få frisk luft, for at gå en 

tur, nyde naturen eller opholde sig sammen med venner eller familie. Vi kan på den baggrund kon-

kludere at der er behov for at optimere opholdssteder på Nørrebro, og imødekomme borgernes 

ønsker krav til parker og naturområder. Ønsker om muligheden for mere natur og grønne områder 

vil vi integrere i vores redesign af Odins Plads, både for at optimere Odins Plads, men også for at 

opfylde borgernes ønsker.   

Vi har benyttet “Københavnernes oplevelser som fodgængere”, for at få et indblik i, hvorfor borgere 

går i byen, og hvad der kan få dem til at opholde sig mere i byen (Københavns Kommune. 

Fodgængere, 2017). Borgerundersøgelsen er udsendt til 1.971 borgere i Københavns Kommunes 
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Borgerpanel og bygger på 764 svar. Teknik- og Miljøforvaltningen har vægtet svarene, så de repræ-

senterer den køns- og alderssammensætning, der er i Københavns Kommune (Københavns 

Kommune. Fodgængere, 2017) 

 

 “Hvad får dig til at gå i dit lokalområde?”  

 

Figur 8 (Københavns Kommune. Fodgængere, 2017, s. 12) 

De tre mest hyppige svar her er “jeg nyder at være ude”, “jeg kan lide at kigge mig omkring og nyder 

miljøet” og “motion er godt for mig”. Denne undersøgelse viser, at fysisk aktivitet og naturen spiller 

en vigtig rolle for borgere i forhold til at, at borgene for lyst til at gå i lokalområderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

 “Miljømæssige begrænsninger for at gå i lokalområdet.”  

 
Figur 9 (Københavns Kommune. Fodgængere, 2017, s. 23)  

 

Her mener 42 % af respondenterne, at der ikke er miljømæssige årsager, der begrænser dem fra at 

gå i lokalområde. 26 % mener dog, at der er for meget trafik, og 23 % mener, at der er for meget 

luftforurening. Her er det væsentligt for os at nævne, at 15 % sagde, at området var for snavset og 

ikke særligt indbydende til gåture eller ophold, da det i vores redesign er vigtigt, at området netop 

indbyder til ophold.  
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“Hvad kan få dig til at gå mere i lokalområdet?” 

 
Figur 10 (Københavns Kommune. Fodgængere, 2017, s. 27) 

 

Her erklærer respondenterne, hvor enige de er i en række udsagn på en skala fra 1-5, hvor 1 er 

meget uenig, og 5 er meget enig. De mest væsentlige kategorier for vores redesign, er listet neden-

stående med gennemsnitssvar på enighed: 

 

• Grønnere omgivelser – gennemsnit 4.19 

• Flere grønne ruter og stier – gennemsnit 4.18 

• Bedre luftkvalitet – gennemsnit 3.66 

• At byen generelt blev mere egnet til fodgængere – gennemsnit 3.56 

 

Denne undersøgelse illustrerer, at langt de fleste respondenter er enige i, at grønne områder vil få 

dem til at gå og opholde dig mere i lokalområdet.  

  

Vi kan på baggrund af ovenstående undersøgelser konkluderer, at størstedelen af respondenterne 

ikke mener, at miljømæssige årsager sætter nogen begrænsninger for at gå i lokalområdet. Til 
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gengæld kan vi se et behov for flere grønne omgivelser, mulighed for fysisk aktivitet og flere grønne 

stier, hvis københavnerne skal opholde sig mere i deres lokalområde. Respondenterne i disse un-

dersøgelser sætter stor pris på den friske luft ved at gå ture og ser grønne områder som en motiva-

tion til at gå i lokalområdet. 

 

7.3.2 Odins Plads  

I dette afsnit vil vi analysere Odins Plads ud fra Jan Gehls kriterier for et godt byrum og borgerun-

dersøgelserne fra Københavns Kommune. Vi vil præsentere de udfordringer, pladsen står overfor, 

som den ser ud nu som socialt opholdssted.   

 
Figur 11 (Tina, 2010) 

Odins Plads er en lommepark og blev etableret af Københavns Kommune i 2009. Den er tiltænkt 

som en grøn oase og som et socialt rum for alle aldersgrupper – et slags pusterum fra det ellers 

kaotiske byliv. Hensigten er, at lommeparken skal illustrere den orden og vildskab, som eksisterer 

på Nørrebro. Lommeparken strækker sig langs Odinsgade fra Jagtvej til og med en legeplads, som 
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ligger i forlængelse af parken. Den fungerer som en kontrast til de større aktivitetsparker, som ligger 

i Mimersgade-kvarteret på Nørrebro, og er den første af i alt 14 små lommeparker, som Københavns 

Kommune vil konstruere (Thing og Wainø, 2009).  

Hele lommeparken er bygget på en overflade af beton, som er hævet fra 20 cm – 50 cm over fortovet 

(egne målinger). I betonen er der lavet brud, hvor træer og planter vokser for at bryde den stramme 

opbygning (Bilag 5). Parken er udstyret med bænke og stole, som er monteret fast i betonen. Lom-

meparken bliver belyst af flere projektører, som skal være med til at skabe det sociale rum, som 

lommeparken er tiltænkt. På gavlen op mod parken har en professionel graffitimaler udsmykket 

væggen (Thing og Wainø, 2009). 

Odins Lomme er blevet kritiseret i en artikel af Berlingske, da den ikke fungerer efter hensigten, idet 

borgerne ikke benytter sig af pladsen. I artiklen fortæller Michael Charles Gaunt, journalist hos Ber-

lingske, at pladsen bare er en stor betonklods, som kun få bruger som opholdssted (Gaunt, 2011). 

Pladsen er yderligere blevet observeret af Københavns Kommune den 29. august 2012 på en lettere 

overskyet sensommerdag for at undersøge, hvordan pladsen bliver brugt. Optællingen ses på bille-

det nedenfor. I tidsrummet fra klokken 8.00-18.00 blev pladsen benyttet 61 gange i alt. Ud af de 61 

befærdende på pladsen var der fem, som blot ventede på bussen eller gik igennem parken. Største-

delen af menneskerne, der opholdt sig på pladsen, sad på bænkene rundt omkring i parken. Der var 

kun én, der brugte pladsen til leg. I gennemsnit var der kun seks personer, der opholdt sig i parken 

pr. time. Dette vurderer vi ikke er meget i et travlt kvarter på Nørrebro taget årstiden i betragtning.  

 

Figur 12 (Københavns Kommune, 2012) 
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Vi har besøgt pladsen den 31. oktober 2019 og blev ikke mødt af, hvad der skulle siges at være et 

grønt pusterum. Godt nok var det efterår på det pågældende tidspunkt, og træer og buske havde 

mistet bladene. Men det var selv, hvis man så bort fra de normalt grønne elementer i parken, at vi 

oplevede, at pladsen var meget grå og med hårde overflader. Siddepladserne er placeret for langt 

fra hinanden og er ikke flytbare, da de er monteret i betonen. Pladsen bliver ikke udnyttet, da den 

eneste aktivitet, pladsen inviterer til, er at sidde på stole. Det er altså ikke naturligt at opholde sig 

på pladsen med andre formål, som f.eks. liggende alene eller sammen med venner/familie.   

En af kriterierne for et godt byrum, som Jan Gehl præsenterer, er, at mennesker skal inviteres til 

brug af byens rum ved at skabe plads til menneskeligt brug i både park og by. Det skal være muligt 

at kunne gøre ophold, sætte sig på en bænk, nyde naturen eller motionere. Odins Plads består af 

åbne pladser på et fundament af beton og fastmonteret stole. Stolene inviterer til ophold, men fra 

stolene er det kun muligt at observere buske og træer, som vokser vildt i bruddet i midten af plad-

sen. Odins Plads inviterer altså kun i ringe grad til ophold, da mange ophold her kun vil være kort-

varige, idet man som besøgende kun kan sidde på stole.   

Et andet kriterie, der gør et byrum mere attraktivt for mennesker ifølge Jan Gehl, er liv i byrummet. 

Hvis man bliver mødt af tomme, mørke pladser, vil man ikke føle sig tryg eller blive inviteret ind i 

byrummet. Selvom Odins Plads i mørket bliver oplyst af projektører, virker pladsen forladt og tom, 

da pladsen ikke bliver benyttet af borgerne. Udover at blive inviteret ind i byrummet skal byen, 

ifølge Jan Gehls teori, opfordre til fysisk aktivitet. Det skal være naturligt for mennesker at bevæge 

sig gennem byen. Odins Plads har begrænset fysisk udfoldelse, da bruddet i midten af pladsen og 

stole er en hindring. Man skal som byplanlægger være opmærksom på at optimere byen, så 

man på sin vis udnytter byens plads mest effektivt (Jan Gehl, Byer for mennesker). Dette er ikke 

tilfældet på Odins Plads, da pladsen har begrænset udnyttelse grundet bruddet i midten gennem 

pladsen og de fastmonteret stole.   

Vi kan i borgerundersøgelserne “Københavnernes holdning til bylivet” og “Københavnernes ople-

velser som fodgængere” se, at størstedelen af københavnerne går ture i deres lokalområde eller 

parker for at få frisk luft og for at nyde naturen (se figur 8 i afsnittet “Det gode byrum”). Næsten alle 

respondenter er enige i, at flere grønne områder vil få dem til at gå mere i lokalområdet, og 58 % af 

respondenterne går ture for at få motion (se figur 8 og 10 i afsnittet “Det gode byrum”). Altså 
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grundet mangel på grønne områder og pladsens manglende invitation til fysisk udfoldelse, som el-

lers er efterspurgt, konkludere vi, at Odins Plads ikke opfylder Jan Gehls kriterie for et godt byrum.   

Vi vil i vores redesign benytte Jan Gehls teori om et godt byrum og resultaterne fra borgerundersø-

gelsen foretaget af Københavns Kommune for at optimere pladsen som attraktivt opholdssted. 

 

8. Produkt   

Vi vil i dette afsnit først lave en gennemgang af de LAR-løsninger, vi bruger på Odins Plads, og rede-

gøre for, hvordan teknologierne fungerer. Dernæst vil vi forklare redesignets funktioner og samspil 

med hinanden ved et designrationale. 

 

8.1 Teknologier 

8.1.1 Regnbede    

Et regnbed er et sted, man kan lede vand hen, når det regner som et alternativ til en kloak. Man 

graver ud til et regnbed, så det kan opbevare den ønskede mængde vand. Når det regner, kan van-

det sive ned i grundvandet, og på samme tid bliver det renset af planternes rødder. Man kan få regn-

bede til at gå i synergi med f.eks. en faskine ved at installere et overløbsdræn til en faskine. Det vil 

sige, at når regnbedet bliver fyldt ved skybrud, vil det overskydende vand løbe mod en faskine. På 

den måde benytter man sig af begge teknologiers potentiale (Vand Center Syd). 

På Tåsinge Plads i klimakvarteret på Østerbro har Københavns Kommune etableret mange 

store regnbede. Målet er at holde regnvandet væk fra kloakkerne. Regnbedene er ikke den eneste 

teknologi, der er brugt på Tåsinge Plads, her bruges blandt andet også underjordiske vandtanke og 

vandveje. Men med sammenspillet mellem disse teknologier forventes der, at der ved en 100-års 

regn kun bliver brugt omkring 40 % af pladsens kapacitet (Københavns Kommune, 2015). 

 

8.1.2 Vandveje    

Vandveje er et generelt begreb for flere under- og overjordiske teknologier, som leder vandet hen 

til f.eks. åer, tunnelledninger, kloakker, riste osv. (Frederiksberg Kommune, 2012). 

I Københavns Kommune er der blandt andet blevet implementeret riste i siden af mange veje for at 

undgå, at regnvandet samles i områder, der nemt bliver oversvømmet, og for at sikre, at vejen er 
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farbar ved større regnvandsmængder. For at aflaste områderne bliver regnvandet ledt via riste og 

underjordiske vandløb til enten forsinkelse- og nedsivningsløsninger, søer eller havnen, som åben-

lyst kan håndtere større vandmængder. 

I området omkring Slotsholmen er disse riste og underjordiske vandløb blevet implementeret og 

viser sig at have givet gode resultater, eftersom området førhen blev oversvømmet. Løsningen har 

været testet på området under orkanen Bodil og ved skybruddet i sommeren 2014 og har vist sig at 

fungere effektivt (Klimatilpasning. Vandveje, 2015). 

 
Figur 13 (Vandetsvej, u.d.) 

 

8.1.3 Permeable belægning   

Som et alternativ til de områder, der består af fliser, asfalt eller beton, kan der bruges permeable be-

lægninger i parker, på veje osv. Permeable belægninger er overflader, hvor regnvand kan sive i gen-

nem. De findes i mange porøse former og udseender og kan være med til at forsinke regnvandet 

ved kraftig nedbør (Vejdirektoratet, 2015). 

Det er ikke en belægning, der er beregnet til at tage imod større vandmængder fra andre områder. 

Modsat er det en belægning, der er hensigtsmæssig som overflade, når der er vandfaskiner eller 
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anden form for lag under jorden, som kan håndtere nedsivning på overfladen (Lar i Danmark. 

Permeable, u.d.). 

De forskellige udformninger af permeable belægninger fungerer mere optimalt nogle steder i for-

hold til andre. Eksempelvis vil betonfliser, som ses på figur 14 nedenfor, med væksthuller ikke 

være æstetisk til en park, hvor børn leger og voksne tilbringer tid sammen. Er det anlagt på en par-

keringsplads eller stier, vil det være en bedre løsning (Lar i Danmark. Permeable, u.d.). 

 

 
Figur 14 (Skanderborg Forsyning. Permeable, u.d.). 

 

8.1.4 Underjordisk regnvandstank    

For opbevaring af store mængder vand fra veje og tage ved f.eks. skybrud eller almindeligt regnvejr 

kan man anlægge en underjordisk regnvandstank, som kan forsynes med en pumpe, således at van-

det kan pumpes op og genbruges til f.eks. fejemaskiner, vanding af grønne områder, toiletskyl osv. 

Størrelsen på tankene kan variere alt efter ønske og kapaciteten på det pågældende område.    

Ved varsling af skybrud kan man med fordel tømme regnvandstanken i kloaksystemet, før selve 

skybruddet begynder. Når regnvandstanken er tom og dermed klar til at modtage store vandmæng-

der, vil det hjælpe med at aflaste kloaksystemet under skybrud. Der kan med fordel installeres et 

overløb i toppen af vandtanken for at undgå, at tanken bliver overfyldt og danner oversvømmelse 
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ved tankens indgang. Overløbet kan lede vandet videre til en regnvandsfaskine, hvor det kan sive 

ned i jorden (Klimatilpasning.dk. Regnvandstank, 2013) (Lar i Danmark. Regnvandstank, u.d.). 

 

 

Figur 15 (København. Regnvandstank, 2011) 

 

På Nørrebro ved Nørrebrohallen er der nedgravet tagvandsfaskiner, som er koblet sammen med en 

regnvandstank. På den måde ledes regnvandet væk fra de omkringliggende veje og får mulig for at 

blive genbrugt af fejemaskiner (NCC, u.d.). 

 

8.1.4 Faskine     

En faskine er et underjordisk hulrum, som bruges til at forsinke regnvand, inden det siver videre ned 

i jorden. Faskiner eksisterer i forskellige størrelser og udseender, og i hulrummet er der plastikkas-

setter. Regnvandet kan opbevares i faskinen, før det nedsives videre til grundvandet. Der kan blive 

lagt en fiberdug eller en geotextil over eller rundt om kassetterne, før der kommer jord ovenpå, 

således at hullerne i kassetterne ikke stopper til. Ligeledes kan der også installeres et sandfilter, der 

filtrerer urenheder i regnvandet fra, inden det ledes videre til faskinen, som vist på figur 2.    
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Figur 16 (Gør det selv. Faskine, 2016) 

 

Et andet formål, som regnvandskassetterne har, er, at de samler diverse forurenende stoffer, som 

nogle bakterier lever af, og de kan herved fungere som et biologisk renseanlæg (Klimatilpasning.dk. 

Faskine, 2018). 

Denne løsning på nedsivning af regnvandet kan benyttes i sammenhæng med skybrudsløsninger, 

som f.eks. afledning af overløb på regnvandstanke eller ved et regnbed (Regnvandtanken. Faskine, 

u.d.). 

 

8.2 Designrationale   

I designrationalet gennemgår vi først, hvordan regnvandet fra Jagtvej bliver håndteret, og derefter 

hvordan regnvandet fra den gule bygnings tag bliver håndteret. Til sidst vil pladsens grønne og in-

teraktive elementer gennemgås.   

Formålet med vores design er at gøre Odins Plads i stand til at håndtere store mængder regnvand. 

Dette gøres med forskellige LAR-løsninger.  Regnvandet bliver samlet i en underjordisk vandtank og 
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en faskine. Hvordan denne proces foregår, er uddybet nedenfor. Yderligere er det pladsens funktion 

at kunne fungere som et grønt opholdssted for borgere og bryde med det grå bybillede.   

På nedenstående billede ses Jagtvej i baggrunden: 

 
 

Hele Odins Plads er nedsænket, så det er muligt at lede regnvandet hen på pladsen. Yderligere er 

pladsens betonoverflade udskiftet med græs, så området gøres grønnere. Der er implementeret 

vandveje i hver side af Jagtvej, som leder regnvandet hen til Odins Plads.    

Regnvandet fra Jagtvej bliver ledt mod Odins Plads gennem nogle små vandveje, der løber under 

fortovet og cykelstien, så fodgængere ikke bliver irriteret af regnvandet. På pladsens side, der ven-

der ud mod Jagtvej, er der lavet en skråning ned, der forbinder højdeforskellen mellem fortovet og 

Odins Plads. På denne måde skabes der et hæld, som samler regnvandet i et aflangt regnbed. I regn-

bedet er der plantet planter, der trives godt i våde forhold. Yderligere er der to træer på skrænten, 

som bidrager til at gøre området grønnere. I midten af regnbedet er der et overløbsdræn, som op-

samler regnvandet, når det kommer i mængder, som er større, end hvad regnbedets kapacitet kan 

klare. Regnvandet fra Jagtvej bliver via en vandvej ledt ned i et sandfilter, hvor diverse urenheder 

bliver sorteret fra, og så videre til en underjordisk vandtank, hvor det opbevares til eventuelt gen-

brug. 
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Billedet nedenfor viser vandtanken i midten, og de aflange cylindere er sandfiltrene: 

 

 

Kommer regnvandet i så store mængder, at regnvandstanken under jorden også når sin maximale 

kapacitet, sidder der også her et overløbsdræn på tanken. Overløbsdrænet på vandtanken er for-

bundet via et rør under jorden til en faskine, hvor vandet kan opbevares og sive ned i grundvan-

det. Regnvandet fra den gule bygnings tag samles i tagrender, som leder vandet ned i et andet sand-

filter under jorden. Her renses regnvandet ligesom regnvandet fra Jagtvej, og det ledes via vandrør 

ud til faskinen. Ovenpå pladsen er bygget tre regnbede til at håndtere regnvandet, når det faldet 

direkte på pladsens overflade. Billedet nedenfor viser pladsen set ovenfra. De brune områder er 

regnvandsbedene: 
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Regnbedenes funktion er dels at rense regnvandet, dels at være et sted, hvor regnvandet forsinkes 

og langsomt kan nedsive til grundvandet. Yderligere bidrager regnbedene til at gøre området grøn-

nere. Ved hvert regnbed er der installeret overløbsdræn, som opsamler regnvandet, når regnbe-

dets maximale kapacitet er nået. Fra overløbsdrænet ledes regnvandet til faskinen, hvor det ligeså 

kan sive ned i grundvandet.   

På pladsens overflade er der bygget en sti med permeabel overflade. På den måde samles der ikke 

regnvand her, og her er yderligere et sted, hvor regnvandet kan få lov til at nedsive i jorden. Stien, 

der løber gennem lommeparken, inviterer til, at man skal krydse her og opleve pladsens grønne 

rum. Der er langs stien placeret en bænk, hvor det er muligt at opholde sig og nyde parkens grønne 

elementer. Yderligere er der placeret to bordebænke sæt, som kan bruges til picnic eller anden ak-

tivitet, der kræver bordplads. Der er gjort plads til, at man på græsområderne kan lægge sig med et 

tæppe eller lignende og slappe af.    

Billedet nedenfor viser pladsen fra siden, hvor Jagtvej er til venstre i billedet:   
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For i højere grad at invitere til ophold på Odins Plads er der implementeret to kolbøttestænger i 

forskellige højder, hvor træning eller leg kan foregå. Der er yderligere plantet fem træer som bidra-

ger til at gøre byrummet grønnere. 

 

9. Diskussion  
Vi vil i dette afsnit diskutere vores design af Odins Plads, og om designet kunne være udført ander-

ledes. Vi vil blandt andet diskutere udfordringer, man ved et videre arbejdsforløb af vores design 

kan støde på, og derved hvilke forbehold, som man bør tage for vores redesign. Vi vil diskutere, om 

ændringer i lovgivningen kan være med til at gøre skybrudssikring en nemmere opgave at løse i 

København. Til sidst vil vi reflektere over vores valg af metoder, og hvilke erfaringer, vi har tilegnet 

os gennem projektet.   

Vores forslag til et redesign af Odins Plads er sammensat af løsninger, som alle skal virke med hin-

anden for at kunne fungere bedst muligt. Vi kan dog ikke teste, om vores redesign er sammensat på 

den mest effektive måde, men blot have en formodning herom. Skybrudssikring- og klimatilpas-

ningsprojekter er svære at evaluere, da man ikke har mulighed for at teste og evaluere designet, før 

det er implementeret i den virkelig verden. Problemstillinger indenfor klimatilpasning 

er wicked problems, og derved et meget komplekst problem med mange faktorer i spil. Vi har af 

samme årsag været nødsaget til at tage forbehold og afgrænse os på en række punkter, da omfanget 

ellers vil blive for stort grundet tidsbegrænsning.   

Vi går ud fra, at den bedste tilgang til at skybrudssikre Odins Plads er ved håndtering af regnvand 

lokalt i kombination med højvandslukker. Vi har ikke undersøgt muligheden i at transportere vandet 
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med vandrør. Denne metode bruger Københavns Kommune i tilfælde hvor LAR-løsninger ikke er 

mulige at implementere. Vi har på baggrund af egen interesse og viden valgt at håndtere regnvan-

det lokalt på Odins Plads.  

Skal vores designløsning implementeres, skal alle vandveje dimensioneres så deres kapacitet kan 

håndtere den nødvendige regnvandsmængde. Yderligere skal regnvandstankens og faskinens di-

mensioner tilpasses lige så. Dette skal undersøges forinden vores design kan tages i brug. Vi har ta-

get forbehold for store rør eller andre ting, som eventuelt kunne ligge under Odins Plads, da det 

måske ikke vil være muligt at implementere en bestemt skybrudsløsning hvis der er anlagt store 

kloakrør som optager meget af pladsen. F.eks. kan løsninger som underjordiske tanke eller faski-

ner ikke være mulige i dette tilfælde. Hvis vi skulle arbejde videre med projektet, kunne vi altså un-

dersøge pladsens fundament i et eventuelt videre arbejdsforløb. Vi har taget forbehold for, at jor-

den under Odins Plads er tilstrækkelig permeable for, at designet fungere. Dog vil faktorer som ind-

holdet af ler i jorden have en betydning for vandets evne til at sive ned i jorden. Hydrologi og viden 

om, hvordan vand vil løbe i området, er også en parameter, vi kunne undersøge nærmere. Vi tager 

forbehold for, at det i vores redesigns er muligt, at regnvand fra Jagtvej kan transporteres med til-

strækkelig effektivitet mod Odins Plads. Hvis hældningen til Odins Plads er for stejl i forhold til Jagt-

vej, skal der tages højde for andre løsninger til at transportere regnvandet.    

På nuværende tidspunkt har vi ikke kunnet måle, hvor højt grundvandet ligger i vores område. Jan 

Rasmussen nævner i interviewet, at det er et generelt problem med stigende grundvand. Når man 

laver en løsning, hvor vandet skal nedsives, kan det derfor give problemer med indsivning af vand i 

omkringliggende kældre (Interview s. 13). Derfor er vores design lavet i formodningen om, at grund-

vandet ligger lavere end vores vandtank og faskiner er gravet ned, så regnvandet vil sive ned i jorden 

fra faskinen. Vi har ikke kunne finde information omkring grundvandets højde på Odins Plads, og 

manglen på denne information skaber en usikkerhed i vores designløsning. Hvis grundvandet er for 

højt, kan det betyde, at vores design ikke kan lade sig gøre.   

I vores design har vi taget forbehold for, at regnvandet kan være forurenet på mange forskellige 

måder. Regnvandet fra tagrenderne kan være tilført zink, og fra vejene kan der være tilført benzin, 

vej salte, skrald osv. Der er nogle miljømål, som regnvand skal leve op til, før det må ledes ud i søer, 

havne og ned i grundvandet (Interview, Jan Rasmussen, s. 13). Derfor skal man finde en måde at 

opfylde disse miljømål på ved at rense regnvandet, hvis det er en nødvendighed. Vi har dog i vores 
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design taget højde for en fremtidig udvidelse af designet ved, at regnvand, der kommer fra vejene 

og taget på bygningen ved siden af, bliver renset i separate sandfiltre. Det skal dog siges, at et sand-

filter ikke vil rense vandet for eksempelvis zink eller benzin.    

Endeligt antages det, at bygninger i området rundt om Odins Plads har installeret højvandslukker i 

alle kældre. Det er tidligere konkluderet i analysen, at den mest effektive og omkostningsreduce-

rende måde at håndtere regnvandet er en kombination af LAR-løsninger eller omdirigering af regn-

vandet og installation af højvandsslukker i kældre. I vores design håndterer vi regnvandet lokalt og 

tager derfor dette forbehold. Alle forbehold vil være en nødvendighed at undersøge nærmere for 

at kunne implementere vores skybrudssikringsplan for Odins Plads. 

 

9.1 Lovgivning  

Grundet lovgivningen er det ikke muligt for Københavns Kommune at investere i private ejendomme 

(Interview, Jan Rasmussen s. 11). Det er på nuværende tidspunkt kun tilladt for Københavns Kom-

munes forsyningsselskab at bygge en ledning hen til skellet mellem en privat ejendom og det of-

fentlige. Herefter skal en af ejendomshaverne selv betale for implementeringen af en sammenkob-

ling fra baggårdene og ud til forsyningsselskabets ledning, hvor naboejendommen ikke skal betale 

til det, selvom det i bund og grund er en samfundsinvestering i klimatilpasning. En ændring af lov-

givningen vil generelt kunne betyde, at Københavns Kommune vil kunne skybrudssikre byen nem-

mere og billigere, og derved vil borgerne ikke risikere oversvømmelse af deres kældre fra vand, som 

ikke kan komme væk fra baggårde. Samtidigt vil det betyde, at borgerne ikke skal lave kontrakter 

med forsyningssel-skaberne og entreprenører. Dermed undgås en del arbejde og en stor besparelse 

i omkostninger. Det vil altså sige, at hvis det er muligt for kommunen at skybrudssikre lokalt, vil der 

være store besparelser for alle parter (Interview, Jan Rasmussen s. 12).   

 

9.2 Metode diskussion  

Vi kunne som et alternativ til vores redesign have udarbejdet et løsningsforslag ved at gøre brug af 

andre løsninger, hvor der f.eks. implementeres et vådt eller tørt bassin, der kan opsamle vandet fra 

vejene omkring pladsen ved kraftig nedbør og lade det nedsive (Lar i Danmark. Bassin, u.d.). For-

skellen på de to bassiner er, at det våde bassin vil have en permanent vandstand, og det tørre vil 

være anlagt således, at vandet kan fordampe, eller der kan kontureres en membran i bunden for at 
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gøre det nemmere for vandet at nedsive. Med inspiration fra Rabalderparken i Roskilde, kan et tør-

bassin eventuelt også fungere som en skaterrampe, der er sænket ned i jorden, hvor vand kan op-

bevares ved skybrud. På den måde får man et anderledes rekreativt område, der inviterer til aktivi-

tet, når bassinet ikke bruges til skybrudssikring (Klimatilpasning.dk. Skaterbane, 2015). Skaterram-

pen kan forbindes via vandveje med andre løsninger som en vandtank, faskiner eller til kloaksyste-

met. Man kan eventuelt have mulighed for at lukke for koblingen mellem skaterrampen og diverse 

under skybrud, så skaterrampens funktion er enten at opsamle vandet under skybrud eller kraftigt 

regnvejr, eller tømme den efter skybruddet. De to første løsninger vil betyde en begrænset mulig-

hed for at implementere andre teknologiske løsninger, samtidigt vil det begrænse muligheden for 

borgere, som ikke skater, at opholde sig på pladsen. Det vil derfor være en god idé at under-

søge, hvor mange der skater i området omkring Odins Plads for at vurdere, om dette ville være en 

løsning, som er til fordel for borgerne. Yderligere vil en skaterrampe synergiere godt med legeplad-

sen, der ligger lige ved siden af Odins Plads. Bygges der en skaterrampe, vil det dog betyde, at store 

dele af Odins Plads stadig vil være fyldt med beton, og derved fortsat være et gråt område. Når un-

dersøgelsen af Københavns borgere tages i betragtning, er det de grønne omgivelser, der giver dem 

på en alder under 50 år mere lyst til at gå i lokalområdet (Københavns Kommune. Fodgængere, 

2017). Samtidigt vil en skaterrampe primært henvende sig til skatere, da man ikke kan lave andre 

aktiviteter på pladsen. Altså vil denne grå løsning ikke være optimal for Odins Plads.  

Tages der udgangspunkt i at implementere et vådt bassin i stedet, kan der hentes inspiration fra 

Tåsinge Plads. Her er der anlagt en “regnskov”, hvor biodiversiteten kan tåle store mængder regn-

vand. Samtidigt er der henover beplantningen anlagt en enkelt gangbro. På Odins Plads vil man altså 

også kunne anlægge en stor gangbro, eller flere små, som er sammensluttet henover våd-bassinet. 

Gangbroerne vil fungere som opholdssted på pladsen (Københavns Kommune, 2015). 

For at inddrage borgere i vores redesign, kunne vi have udarbejdet et spørgeskema eller interviewet 

forbipasserende på pladsen for at få en forståelse for, hvordan borgerne i området bruger plad-

sen, som den er nu. Derudover ville vi få et overblik over, hvilke ønsker borgerne i området har til 

pladsen som socialt opholdssted. Vi har i vores projekt inddraget en observation af Odins Plads fra 

2012, for at illustrere, i hvor høj grad borgere benytter sig af pladsen. Ved enten at lave en ny ob-

servation eller benytte os af en metode som spørgeskema, ville vi få konkrete ønsker fra borgere i 

dag og få et indblik i Odins Plads’ funktion for borgerne på nuværende tidspunkt.  
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Vi har gennem dette projekt lært, hvor kompleks en problemstilling om skybrudssikring er, og hvor 

mange forskellige faktorer, man skal højde for, når en skybrudsplan skal planlægges. Vi har fået en 

forståelse for, hvor meget forarbejde der ligger til grund for de skybrudsprojekter, som Københavns 

Kommune står til ansvar for, og har taget nogle af disse i betragtning i vores arbejde. Vi har tilmed 

lært, at man skal se på teknologiske løsningers samspil med hinanden for at kunne give et reelt bud 

på en løsningsplan til et område, her Odins Plads. 

 

10. Konklusion  

Skybrudssikring er et wicked problem. Der er mange faktorer i spil, som gør det svært at finde en 

eksemplarisk løsningen på problematikken. Når Københavns Kommune skal skybrudssikre et om-

råde, har de en række hensyn i fokus. Det er ønsket at implementeringerne, så vidt muligt, er flek-

sible i forhold til fremtidens klima, at de er skalérbare, har synergi med anden byudvikling, er at-

traktive for byrummet og borgene og er udarbejdet på et højt fagligt niveau så fejlinvesteringer 

undgås. Dette gøres for at få størst muligt udbytte af implementeringerne og flest mulige sidege-

vinster. Med disse hensyn i fokus, laves en grundig analyse af området hvor der skybrudsikres og 

herud fra vurderes, hvilke implementeringer, der skal laves. Heri indgår bl.a. en risikoanalyse 

hvori en opvejning af sandsynligheden for skader sættes mod omkostningerne ved de potentielle 

skader. Den mest optimale måde at skybrudssikre på i København er at implementeringerne, der 

håndterer regnvandet, sker lokalt eller ved at lede vandet væk til et sted hvor det er muligt at hånd-

tere, i kombination med installation af højvandsslukke i bygningers kældre. Københavns Kommune 

har haft forskellige udfordringer, både forventede og uforventede, med skybrudssikringen i byen. 

F.eks. geografiske forhold, plads til løsning af problemet samt mangel på fleksibilitet i reguleringen 

af lovgivningen omkring skybrudsikring. På den baggrund konkluderes, at man i planlægningen skal 

tage højde for, at eventuelle utilsigtede udfordringer vil opstå.   

Vi har lavet et redesign af Odins Plads med henblik på at skybrudsikre pladsen og optimere den 

som attraktivt opholdssted. Vi har implementeret fire forskellige LAR-løsninger; en vandfaskine, en 

vandtank, regnbede og permeabel belægning, der i et sammenspil skal håndtere regnvandet der 

falder omkring pladsen. Designet bygger på indsamlet viden om Københavns Kommunes arbejde 

med skybrudssikring og deres erfaringer herom, samt et interview med Jan Rasmussen. Herud fra, 

er designet vurderet som effektivt. I forlængelse heraf, er pladsen nu også et bedre byrum da den i 
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højere grad lever op til de parametre vi har opstillet i opgaven på baggrund af Jan Gehls teori om et 

godt byrum og borgerundersøgelser udarbejdet af Københavns Kommune. Pladsen er blevet et 

grønnere rum, som inviterer til ophold og fysisk aktivitet.   
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