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Begrebsafklaring 

Food security(fødevaresikkerhed): Enkeltpersoners fødevaretilgængelighed.  

Global wierding: Er et term tæt relateret til global opvarmning og dækker over den 

ustabilitet og de mere ekstreme klimafænomener der allerede ses og forventes i stigende 

grad i den antropocæne tidsalder.  

Gro medium: Refererer til det man dyrker planten i, værende jord, vand, luft eller andre 

substrater. 

Grå infrastruktur: Dækker over elementer af det overordnede system af infrastruktur, som 

indgår i håndtering af vand i byen. “Grå” referere til at bebyggelsen består af materialer 

som vand ikke kan sive igennem - f.eks. beton, cement, metaller osv. 

LUR (Lokal udnyttelse af regnvand): Dækker over regnvandsløsninger der enten opbevarer 

eller midlertidigt tilbageholder vandmængder, enten hvor det falder eller tæt i nærheden, 

og udnytter regnvandet som en ressource, ved på en af mange måder, aktivt at bruge 

vandet til at skabe værdi. 

Resiliens: Resiliens er systemer, byers, eller samfunds evne til at fortsætte med at trives ved 

pludselige ydre påvirkninger (System innovation, 2015).  

RIS: Regnvandsindsamlingssystem. System der høster vand som ressource. 

Urban Agrikultur: Bylandbrug eller byhaver der dyrker mad i urbane områder. 
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Resume 

Dette projekt omhandler teknologien urban tagbaseret agrikultur, der forsynes af 

regnvandsindsamling fra tagoverflader, og hvordan denne kan implementeres i 

København. Projektet kortlægger eksisterende viden, erfaring og praksis inden for 

regnvandsopsamling og urban agrikultur. Projektets målsætning er at skabe en samlet 

vidensbase specifikt tilpasset København og formidle denne gennem en designmanual 

med Københavns Kommune som afsender. Designmanualen er specifik rettet mod 

offentlige interesenter, men den formulerede viden skal være tilgængelig for 

offentligheden og produktet udarbejdes med fokus på at skabe bred tilgængelighed. 
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1.0 Problemfelt 

Klimaforandringer er ikke et spørgsmål om fremtidig uvished, men derimod en fremtid 

som vi er og bliver, nødt til at tage stilling til. En af de mest bemærkelsesværdige 

forandringer det medfører, er de ekstreme vejrfænomener verdenssamfundet allerede 

har set i form af global wierding. De mest relevante konsekvenser i forbindelse med 

dette projekt, er hyppigere og mere ekstrem tørke og nedbør (IPCC, 2014). Begge 

førnævnte konsekvenser vil blive mindre forudsigelige og påvirke regioner hvis 

kulturelle og historiske forberedelse ikke afspejler de kommende vejrfænomener. De 

skandinaviske lande forventes at opleve mere ekstreme nedbørs tendenser i fremtiden 

(Collins et al., 2013). 

Hvis der ikke forberedes tilstrækkeligt mod disse tendenser, kan det potentielt true 

funktionen af livsnødvendig hydrologisk infrastruktur, der er essentielt for bla. landbrug 

og rent drikkevand.  

Til håndtering af regnvand og andet spildevand, har byer siden slut 19. tallet anvendt 

grå infrastruktur, overvejende repræsenteret af kloaksystemer (Skydsgaard, 2017).  

I takt med klimaforandringerne, og de fortsat stigende mængder nedbør fremtiden 

bringer, har den eksisterende infrastruktur allerede nogle steder vist sig at være 

utilstrækkelige (Haghighatafshar, et al., 2014, s. 160). Kloaksystemer er af sagens natur 

kostelige at udvide, derfor ser vi det som fordelagtigt at se frem mod billigere grønne 

løsninger. 

Nogen steder i verden er den mængde vand der pumpes op af grundvandet, nået et 

niveau der ikke længere er holdbart, hverken i forhold til at bevare fremtidig adgang til 

ressourcen, eller for miljøet. Til at beskrive denne uhensigtsmæssige udvikling, bruges 

begrebet Peak Water. Peak Water beskriver grænsen hvor mængden af vand der 

udvindes, opnår en størrelse der nærmer sig hastigheden af vandkildens naturlige evne 

til at regenererer ( f.eks. nedsivning til grundvandet). (Gleick, 2011).  

Dette problem har bl.a. medført, at der sprunget en diskurs frem blandt fagpersoner, om 
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at man bør tillægge vand mere (og måske en anden) værdi, end vi gør på nuværende 

tidspunkt (Novak, Van, & DeBusk, 2014). 

Denne tillagte værdi af vand kan bl.a. inddrages i udformningen af urban agrikultur, 

hvor regnvand ikke ses som en besværlighed, men derimod en værdifuld ressource der 

høstes og tilføres et økosystem. 

Den manglende stabilitet global wierding medfører skaber et større behov for resiliente 

byer. Behovet kan bl.a. opfyldes ved hjælp af en mere cirkulær og bæredygtig 

infrastruktur i form af regnvandsopsamling og en lokal decentraliseret 

fødevareproduktion.  

Der findes mange forskellige måder at implementere urban agrikultur, og selve 

implementeringen afhænger af lokale betingelser. Derfor er der ikke én færdig løsning, 

som kan indføres universelt. Design af urban agrikultur er et omfangsrigt foretagne, som 

kræver en tværfaglig tilgang for at lykkedes, da det indebære viden om bl.a. landbrug, 

håndtering af vand, økosystemer, og bygningskonstruktion (Orsini, Dubbeling, de Zeeuw 

& Gianquinto, 2017, s. 130).  

Denne tværfaglighed, kombineret med en lang række lokale faktorer der er afgørende 

for etableringen af urban agrikultur, gør det udfordrende for én person eller en 

monodisciplinær gruppe, at opnå viden om hvilke muligheder det lokale miljø byder. 

Grundet feltets komplekse natur, eksistere der et behov for en samlet vidensbase.  

København er det mest befolkningstætte og hurtigst udviklende urbane samfund i 

landet. Vi mener det vil være relevant at tage afsæt i byen, da den i forvejen er åben for 

nye innovative løsninger. Det har vist sig at den tilgængelige viden er fragmenteret og 

ikke specifik for byens miljø. I Københavns tilfælde vurderer vi derfor ikke at førnævnte 

behov er opfyldt, og vi mener der mangler en mere holistisk tilgang til emnet. 

Vi mener at dette behov kan opfyldes via en designmanual, der kan formidle og samle 

alle de førnævnte faktorer til etablering af urban agrikultur i københavns urbane miljø. 

Denne designmanual har til formål at give kommunen, og andre offentlige institutioner, 

klare retningslinjer for design og konstruering af tagbaseret regnvandsindsamlende 
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urban agrikultur i København. Manualen indeholder både nogle tekniske og æstetiske 

elementer, som opremser krav og designmæssige standarder der skal opnås, før urban 

agrikultur bedst muligt kan skabe socialt og økonomisk udbytte i København. 

Derudover indeholder den også elementer, som understøtter størrelsen af tage og lokale 

kontekst relateret muligheder. Der kan ud fra de givne guidelines som manualen 

præsenterer, udvælges komponenter der understøtter de offentlige institutioners 

scenarie.  

2.0 Problemformulering 

Hvordan udarbejdes en designmanual til bæredygtig urban agrikultur i København, der 

opsamler og udnytter regnvand?  

2.1 Arbejdsspørgsmål: 

● Hvilken viden, erfaringer og teori findes der inden for urban tag agrikultur med 

relevans for udarbejdelsen af en designmanual? 

● Hvilken relevant viden, erfaringer og teori findes der omkring design af RIS til 

understøttelse af agrikultur? 

● I hvilke hydrologiske sammenhænge kan overskydende regnvand fra RIS ellers 

anvendes? 

● Hvilke elementer bør indgå i en designmanual til byrums planlægning? 
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3.0 Semesterbinding 

Dette afsnit  præsenterer semesterbindingerne, samt hvilke dimensioner projektet 

forankrer sig i. Semesterbindinger er links til de kurser der undervises i på uddannelsen. 

Hvert semesterprojekt skal minimum indeholde 2 semesterbindinger. Det er et krav på 

andet semester, at projektet forankrer sig i dimensionen TSA (Teknologiske Systemer og 

Artefakter) som den primære dimension. Den sekundære semesterbinding som vi har valgt 

at inddrage, er dimensionen Design og Konstruktion. 

3.1 TSA (teknologiske systemer og artefakter) 

I den primære dimension, teknologiske systemer og artefakter, vil der drages nytte af 

metoder inden for denne dimension til at undersøge teknologien bag LUR-løsningen 

urban agrikultur. Derudover vil der også undersøges hvordan denne LUR-løsning kan 

integreres i det samlede teknologisk system omkring håndtering af regnvand i 

København. Herunder anvendes TRIN-Modellen til at analysere de ovenstående punkter 

på mikro og makro niveau. Dette uddybes i metodeafsnittet. Ud fra den opnåede viden 

fra analysen, udvælges de vigtige aspekter af teknologien, som vil indgå i den endelige 

designmanual til kommunen. Ud fra TRIN-modellen vil der yderligere udarbejdes en 

model i form af et flowchart, som skal illustrere hvordan regnvandsindsamlende urban 

agrikultur passer ind i et større teknologisk system. 

3.2 D&K (design og konstruktion) 

I den sekundære dimensionen design og konstruktion vil der inkorporeres metoder, 

som kan understøtte udarbejdelsen af designmanualen. Herunder vil der bl.a. udformes 

et problemtræ ud fra LFA, til at undersøge årsager og konsekvenser til 

problemstillingen. Den opnåede viden kan bruges til at finde ud af, hvilke specifikke 

behov designmanualen skal opfylde. Dette opnås ved at omdanne problemtræet til et 

løsningstræ, der formidler kravspecifikationer til potentielle løsninger. Dette bruges til 

at brainstorme løsningsforslag. Der vil yderligere i udarbejdelsen af designmanualen, 

bruges en iterative designproces, hvor der bl.a.foretages en komparativ analyse af 

eksisterende designmanualer, for at finde inspiration samt vigtige elementer som den 

endelige designmanual skal indeholde. Yderligere kontaktes fagpersoner der har 
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erfaring med designmanualer, som kan give feedback til designmanualen. Som en del af 

den iterative designproces bruges interviewteori fra Kvale og Brinkmann. 

4.0 Afgrænsning  

I dette projekt udarbejdes en designmanual. Udover at lave en designmanual, som skal 

afhjælpe de fornævnte problematikker, fokuserer projektet på en bestemt vinkel. Dette 

uddybes i følgende afsnit. 

Urban agrikultur er et system der potentielt kan implementeres i alle offentlige rum, 

samt andre overflader i København. Designmanualen afgrænses til at tage udgangspunkt 

i implementering af urban agrikultur på tagoverflader da dette er en hidtil relativt 

uudnyttet plads i urbane miljøer. En anden grund til at fokusere på tagarealer, er at 

prisen på grunde kan være en økonomisk udfordring ved implementering i offentlige 

byrum. Yderligere arbejder projektet med en klar ide om, at udnytte Københavns 

arealer på en bedst mulig måde, og dette kan muliggøres med tagbaseret agrikultur. 

Tagbaseret urban agrikultur kan både skabe sociale og økologiske værdier, som 

borgerne kan drage stor gavn af. Derfor er det vigtigt at borgere har fri mulighed for at 

besøge installationerne. Altså er det projektets fokus at urban agrikultur skal være let 

tilgængeligt for borgerne i samfundet. Af denne grund udarbejdes der en 

designmanual/guide med kommunen som afsender, der kan være tilgængelig for 

offentlige institutioner, der har interesse for etablering af urban agrikultur på tage.  

5.0 Metode og teori 

Dette afsnit præsenterer de metoder og teorier som bruges i projektet, samt hvordan disse 

konkret vil blive blive anvendt. Metode og teori som indgår i dette afsnit er TRIN-Modellen, 

interviewteori af kvale og brinkmann, komparative analyse af designmanual, iterativ 

designproces, og Logical Framework Approach (LFA).  
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5.1 TRIN-modellen 

Dette afsnit præsenterer TRIN-modellen som teori og metode, samt hvordan den anvendes 

til at analysere og skabe forståelse for teknologien og dens bagvedliggende processer. 

Som ramme for at analysere og forstå det teknologiske system som RIS og tagbaseret 

urban agrikultur udgør, vil vi benytte TRIN-modellen. TRIN-modellen er et værktøj til at 

analysere teknologi, samt en tilgang til at forstå teknologi som bestående af 

bagvedliggende processer, mekanismer og artefakter. TRIN-modellen indbefatter også 

en opfattelse af at teknologi indgår i et system, der gensidigt påvirker samfundet 

omkring den.  

TRIN-modellen fremlægges i teksten Digital signatur: En eksemplarisk analyse af en 

teknologis indre mekanismer og processer, skrevet af Niels Jørgensen, og udgivet i 

december 2018. Forfatteren er lektor i programmering, logik og intelligente systemer på 

Roskilde universitet, Institut for Mennesker og Teknologi. TRIN-modellen er ikke en 

egentlig model, men en samling hjælpende retningslinjer til at udføre analyse af en 

teknologi, og er rettet mod studerende der læser den humanistisk-teknologiske 

bachelor på Roskilde Universitet (Jørgensen, 2019).  

Rent praktisk vil TRIN-modellen blive brugt til at stille spørgsmål til teknologiens 

forskellige aspekter. Dette vil først foregå på mikroniveau, hvor vi identificere 

teknologiens indre mekanismer og processer der udgør teknologiens funktion eller 

tilsigtede effekt. I denne forbindelse vil teknologiens potentielle utilsigtede effekter også 

overvejes.  

Efterfølgende vil teknologien vurderes ud fra et makroperspektiv, hvor fokus rettes mod 

det sociotekniske system teknologien indlejres i. Dette indebærer at overveje hvilke 

forudsætninger teknologien sætter for samfundet omkring den. Tilmeld hvilke 

vekselvirkninger der eventuelt kunne opstå imellem urban agrikultur og lokalmiljøet.  

Analysen vil på den måde hjælpe med at udpege nogle af teknologiens centrale 

komponenter. Den vil også fremhæve hvilke gensidige krav og effekter der eksisterer 

mellem et urbant agrikultur system og det lokale miljø. De vigtigste af disse 
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delkonklusioner vil blive udvalgt til at indgå i designmanualen, med det formål at holde 

informationerne præcise og relevante.  

5.2 Interviewteori (Kvale og brinkmann) 

Gennem projektets forløb har det været planlagt at udfører en række interviews hvoraf de 

fleste ikke har været mulige at udfører grundet covid-19 pandemien. Disse er stadig 

inkulderet i afsnittet bl.a. for at vise hvordan forløbet var intenderet. Projektets tilgang til 

interviews bygger på Kvale og Brinkmann’s “Interview: Introduktion til et håndværk” 

(2009). 

Østergro er en af de største aktører inden for urban agrikultur i København, og allerede 

tidligt i projektforløbet er der aktivt forsøgt arrangeret et interview med en 

repræsentant for dem. Vi har forsøgt at få kontakt til nogen der har været med siden 

deres opstart, da vi gerne ville høre deres erfaringer med hvordan man starter et 

initiativ som deres i København, hvilken vidensbase de har gjort dette på, og om de 

kender til nogen kommunale indsatser for enten at udbrede eller skabe samlede 

retningslinjer for urban agrikultur i byen. 

Grundet manglende svar fra Østergro har vi også forsøgt at skaffe et interview med en 

repræsentant fra det amerikanske firma Gotham Greens.  De arbejder med en mere 

kommerciel tilgang til feltet, og er med deres yderst effektive og bæredygtige drivhuse, 

et af de største firmaer i verden der arbejder med dette. Gotham Greens drivhuse er 

fordelt ud i en række byer i USA, men har endnu ikke spredt sig uden for landets 

grænser. Vi har af sagens natur ikke kunne spørge dem om forhold specifikke for 

København, men har derimod taget kontakt til deres afdeling i New York der befinder 

sig Geografisk tættest på danske breddegrader. Grundet visse ligheder i klima/miljø har 

formålet været at få indsigt i viden og erfaringer omhandlende valg af afgrøder, tekniske 

valg og placering i forhold til drivhuse, vandcisterner, solceller og vindmøller mm. samt 

data omkring hvor meget vand og strøm der skal bruges, og hvor stor en del af dette der 

kan produceres på stedet. Gotham greens har grundet covid-19 og en igangværende 

udvidelse af deres firma, ikke været i stand til at stille op til interview. 
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Vi ville i begge ovennævnte tilfælde have benyttet semistrukturerede interviews med 

fokus på bl.a:  

● Introduktion og opstart af interviewet hvor intervieweren lytter opmærksomt 
for at skabe god kontakt til den interviewede.  

● At holde bevidste pauser. 
● Afklarende spørgsmål for en mere præcis efterfølgende analyse.  
● Den interviewedes baggrund og valg af enten interview- eller 

forskningsspørgsmål derudfra. 
● Spørgsmålstyper med en række saglige spørgsmål til Østergros repræsentant for 

at opfordrer til at huske og beskrive opstartsfasen og opfølgende 
begrebsspørgsmål til Gotham Green’s for at skabe bedre grundlag for analysen.  

● Samt ordentlig afrunding af interviewene hvor begge parter får mulighed for at 
knytte kommentarer til både emnet og oplevelsen.  

(Kvale og brinkmann, 2009) 

Det har grundet Covid-19 ikke kunne lade sig gøre at få fat i de relevante offentlige 

instanser, men vi har forgæves taget kontakt til miljø- og fødevareministeriet, 

miljøstyrelsen, teknik og miljøforvaltningen og Københavns kommune. 

Interviews med de nævnte instanser er i projektets interesse for effektivt at skabe en 

vidensbase omhandlende hvilke sikkerheds- og kvalitetskrav der er til vand i 

kommercielle landbrug, tilgængelige erfaringer omhandlende valg af afgrøder til de 

specifikke dyrkningsmetoder projektet fokuserer på, samt hvilke offentlige initiativer 

der omhandler feltet, skulle sådanne findes. 

Yderligere bruges interview som metodisk greb, som en del af vores iterative 

designproces der fokuserer på feedback fra fagpersoner i form af byplanlæggere, 

arkitekter og andre der arbejder med designmanual for byrum. 

Kvale og Brinkmann (2009) præsenterer i deres arbejde en række eksempler der er 

brugt som supplerende inspiration til udarbejdelse og forberedelse af interviews. 

5.3 Komparativ analyse af designmanualer 

Dette afsnit præsenterer metoden komparativ analyse, samt hvordan denne vil blive 

anvendt i projektet, til at undersøge eksisterende designmanualer.  
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Som afsæt for den første iteration af designmanualen, vil der udføres en komparativ 

analyse, der undersøger forskellige eksisterende designmanualer inden for planlægning 

af byrum. Analysen vil hjælpe til at forstå måden hvormed denne kategori af 

designmanualer formidler retningslinjer, standarder, oplysninger osv., hvilket vil blive 

brugt til at vejlede udformningen af vores designmanual.  

Komparativ analyse er en metode hvor man sammenligner forskellige ting, og udpeger 

forskelle og ligheder mellem disse. Dette kan bl.a. bruges til at fremhæve egenskaber der 

går igen, samt enkelte aspekter der skiller sig ud blandt de undersøgte ting. Metoden 

bruges i en bred vifte af fagdiscipliner. (Den Store Danske, 2020). Da vi opsøgte 

litteratur omhandlende komparativ analyse omkring design, lykkedes dette ikke. Derfor 

har vi opstillet vores egen metodiske fremgangsmåde, der bruger principper fra andre 

komparative analysemetoder.  

Analysen er struktureret omkring følgende punkter, og disse vil blive gennemgået for 

hver designmanual der undersøges:  

● Hvordan formidles viden visuelt gennem designmanualen? 

● Hvordan og i hvilken detaljegrad præsenteres de tekniske oplysninger? 

● I hvilken grad bruges der fagtermer og hvad er det generelle sprogniveau? 

● Hvordan er designmanualens komposition? 

Gennem undersøgelsen af de enkelte designmanualer, opnås der indsigt i en række 

aspekter, hvormed de kan sammenlignes. I vores designmanual vil der blive lagt fokus 

på at gengive de gennemgående karakteristika der findes frem til. På den måder søger vi 

mod at kommunikere projektets viden om urban agrikultur, på en måde der er 

genkendelig for byrumsplanlæggere og andre relevante faggrupper.  

5.4 Iterativ designproces af designmanual 

Dette afsnit præsenterer iterativ designproces, samt hvordan den vil bruges i projektet. 

Dette projekt benytter sig af design metoden iterative designproces, som Alan R. Hevner, 

professor for The University of South Florida institut for informationsystems and 

Decision Sciences, beskriver i sin tekst The information system research november 2003. 
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Iterativ design er en systematisk designmetode opbygget på en cirkulær proces, som 

indeholder idegenerering, prototype, implementering og evaluering af produkt. 

Formålet med en iterativ designproces er at inddrage brugerne ved at udvikle en 

prototype, som til sidst skal evalueres af den specifikke brugergruppe. Denne proces 

foretages flere gange, hvor der mellem hver iteration foretages en række ændringer og 

forbedringer, som vil blive inkorporeret i det endelige produkt. På denne måde 

imødekommer man brugerens behov, samt sikre kvaliteten og funktionaliteten af 

designet. (Hevner & March, 2003). 

For at udarbejde vores designmanual, vil vi gøre brug af den iterative designproces. 

Fremgangsmåden for udviklingen af vores designmanual vil foregå således:  

Første del af designprocessen er indsamling af viden omkring allerede eksisterende 

designmanualer, samt udførelsen af en komparativ analyse hvor vi udvælger vigtige 

elementer som designmanualen skal indeholde. Det næste trin er udviklingen af en 

prototype for vores designmanual. Her implementeres alle debeslutninger og elementer, 

vi mener er vigtige for en designmanual specificeret til kommunalt brug.  

Der afsluttes med en evaluering af vores produkt. Dette foretages af en fagperson inden 

for byrumsplanlægning, som bidrager med konstruktiv feedback til designmanualen, 

der derefter kan inkorporeres i de næste iterationer af designet. Ved at evaluere sikrer 

vi designmanualens funktionalitet og kvalitet.  

5.5 Logical Framework Approach - Problemtræ (& tilhørende brainstorm) 

Dette afsnit beskriver metoden problemtræ fra LFA, samt hvordan den anvendes i 

projektet, sammen med brainstorming. Metoden der beskrives herunder blev udført før 

påbegyndelsen af rapportskrivning. Derfor er rapporten skrevet med designmanualen som 

den valgte løsning fra starten. Processen hvori udarbejdelsen af en designmanual blev 

valgt som løsning til problemet, beskrives kort i dette afsnit.  

Logical Framework Approach (LFA) er en tilgang til projektdesign og planlægning, samt 

retningslinjer for at formidle dette. LFA blev udviklet i 1999 af Norwegian Agency for 

Development Cooperation (Norad, 1999).  

14 



S2024791808  

Problemtræ 

I dette projekt anvendes trinnet problem analysis, som handler om at analysere 

sammenhænge mellem årsager og konsekvenser, ud fra hovedproblematikken. Dette 

opnås gennem udarbejdelsen af et problemtræ, der visuelt formidler problematikkens 

forskellige sammenhænge og aspekter. (Norad, 1999, s. 34-39). 

Her ses det færdigudviklede problemtræ: 

 

                                                          figur 1 

 

Kriterier til løsning 

Efter udarbejdelsen af problemtræet, udføres næste trin i LFA: Objectives analysis. Her 

omskrives de enkelte årsager og konsekvenser fra problemtræet til 

kravsspecifikationer. Herefter udføres en brainstorm for løsningsforslag, der potentielt 

kan leve op til de kravspecifikationer, som blev afledt af problemtræet. (Norad, 1999, s. 

40-45).  
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Herunder ses det træ der blev udarbejdet som del af Objectives analysis fra LFA. I 

brainstormen beskrivelse dette som løsningstræet: 

 

                                                         figur 2 

 

Brainstorm 

Ud fra løsningstræet, anvendes brainstorm til at idégenerere forskellige løsningsforslag. 

Fra brainstormen afledte vi følgende 4 overordnede løsningsforslag, der hver sigter mod 

nogen af kravspecifikationerne: 

- Kampagner, der sigter mod at fremme den opfattede værdi af vand.  

- Ny bæredygtig innovation inden for feltet, i form af teknologiudvikling der gør 

det lettere for mindre erfarne, at drive urban agrikultur. 

- Lovforslag, der fremmer og understøtter opmærksomhed inden for urban 

agrikultur 

- Designmanual der giver overblik og vejleder omkring implementering af urban 

agrikultur.  
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Efterfølgende blev hver løsning overvejet ift. gennemførlighed og potentielle effekt. 

Heraf blev designmanualen valgt som værende den mest praktiske.  

6.0 Substantielt afsnit 

I det substantielle afsnit præsenteres baggrundsviden omkring hvordan byens resiliens kan 

styrkes. Derefter vil viden og erfaringer blive præsenteret omkring urban agrikultur og 

RIS.  

6.1 Byers resiliens overfor global wierding 

Klimaforandringerne er som før nævnt i opgaven med til at true hydrologiske systemer i 

byen. De påvirkninger som København og andre byer derudover imødegår, er bl.a. det 

stigende befolkningstal, samt uforudsigeligheden af global wierding. Dette medfører 

bl.a. en øget risiko for forstyrrelse af fødevaresystemer. (System innovation, u. å., s. 55). 

De ovenstående faktorer kan true systemer i byen, som ikke er resiliente. Der er derfor 

opstået et større behov for modstandsdygtige byer. En måde hvormed byens resiliens 

potentielt kan styrkes, er ved decentralisering af byens systemer. (System innovation, u. 

å., s. 56). 

Lokal produktion af fødevare i byen, i form af regnvandsindsamlende urban agrikultur, 

er et eksempel på decentralisering af fødevaresystemer. Decentralisering af systemer 

inden for fødevaresektoren kan forsyne byen med afgrøder, i perioder hvor 

distributionskanaler til supermarkederne er nede, og dermed sikrer food security under 

globale katastrofer som en pandemi. (Orsini et al., 2017 s. 230).  

På denne måde kan regnvandsindsamlende urban agrikultur bidrage til at de økologiske 

systemer i byen kan blive mere multifunktionelle. Det er ikke kun decentraliserede 

systemer byen har brug for, der er også et behov for cirkulær økonomi. For at vi ikke 

opbruger de ressourcer som danner livsgrundlag for mennesket, er det vigtigt at vi 

bruger vores ressourcer optimalt. Det er derfor blevet endnu vigtigere end før, at gå fra 

lineær økonomi til cirkulær økonomi. Dette opnås ved at genbruge, genanvende, og 

udnytte ressourcerne der er til rådighed, på en mere effektiv måde. Ved effektivisering 

af ressourcer i det økologiske system, kan der skabes systemer som er multifunktionelle, 
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hvori de forskellige komponenter, samt processer i det økologiske system, arbejder 

sammen. Biprodukterne i den ene proces kan blive råstof i en anden proces (System 

innovation, u. å., s. 48). Med denne symbiose mellem processerne i systemet, kan dette 

åbne muligheder for lukning, samt håndtering af nogle af de loops der kan være i byens 

økologiske system (System innovation, u. å., s. 64). Det kan i sidste ende være med til at 

mindske ressourcespild og bliver bl.a. belyst i nedenstående citat: 

"We have to take one billion people out of poverty and integrate three billion into our 

global economy as middle-class consumers, at a moment where we are already operating 

outside our safe operating space, the therapy calls for a step change in resource 

productivity and we need a new model that is circular and restorative by design" - 

Mckinsey Global Institute (System innovation u. å., s. 63). 

Det er altså vigtigt at vi designer bæredygtige løsninger, der behandler ressourcer 

anderledes end eksisterende systemer. Regnvand er et eksempel på en ressource som 

kan genanvendes, i stedet for at lade regnvand løbe ned af byens tage, hvor det til sidst 

ender i den grå infrastruktur. Der er mulighed for at anvende regnvandet på mere 

bæredytige måder, nedenstående case er et eksempel på hvordan dette kan gøres: 

Gotham Greens 

Gotham Greens er et efterhånden verdenskendt firma og blandt de førende indenfor 

urban agrikultur. De har taget dette koncept, kombineret det med andre bæredygtige 

tankegange og skabt et super effektiv, ressource besparende og bæredygtig urbant 

landbrugskoncept, til at udnytte tage i storbyer. 

Deres drivhus i brooklyn producerer 30 tons friske grøntsager om året og langt 

størstedelen af det vand der bruges, kommer fra deres vandindsamlingssystem, der 

udnytter deres 1400 m2 drivhus tag. Drivhuset bruger grundet dette 4 millioner liter 

vand mindre end et tilsvarende konventionelt system, hvilket svarer til 20 gange 

mindre. (Proksch, 2016, s. 58). 

Grundet den relativt nordlige beliggenhed (40∘ Nordlig breddegrad), har det været en 

nødvendighed at bruge kunstigt lys noget af året for at opretholde en jævn produktion. 
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Farmen har et 60 kilowatt Solcelle-anlæg installeret, der står for 50% af systemets 

strømforbrug. (Proksch, 2016, s. 221). 

Drivhuset er både med til at aflaste byen i forbindelse med regnvand og skaber en mere 

lokal og decentraliseret fødevareproduktion. På den måde kan LUR-løsninger som 

denne hjælpe med at opbygge kapacitet og fremgangsmåder, der sikrer et mere 

modstandsdygtigt samfund.  

6.2 Hvilken eksisterende viden, erfaringer og teori findes der inden for området 

urban tag agrikultur? 

I dette afsnit undersøges det hvilke metoder, løsninger og praksis der eksisterer i forhold til 

systemer der producerer afgrøder på tage. Dette involverer bla. “layout” af det 

tilgængelige område, placering af vandcisterne, jordtyper, jorddybder, designvalg omkring 

bede, adgang til tag med mulighed for transport af materialer og afgrøder til og fra mm. 

Typer af urban agrikultur på tage 

Generelt kan moderne urbane tagbaserede landbrug opdeles i uformelle, formelle og 

teknologiske.  

Uformelle dækker over selvbyggede systemer der som oftest er designet af brugerne 

med et mål om funktionalitet på et mindre areal (Orsini et al., 2017, s. 40). Formelle 

taglandbrug dækker over grønne tage som er specifikt bygget til at understøtte dyrkning 

af afgrøder (Orsini et al., 2017, s. 40). Denne grad af kompleksitet fungerer ofte godt i 

kombination med social anvendelse af taghaven, da den ikke udelukkende er målrettet 

effektivitet. Derfor er der plads til initiativer som f.eks. yogaundervisning, 

skoleudflugter, eller mulighed for et frit tilgængeligt område til rekreationel brug 

(Orsini et al., 2017, s. 11-19).  

Teknologiske systemer kræver større startkapital og involverer som navnet antyder, en 

lang række teknologiske systemer der ofte automatisk administrerer aspekter som 

vanding, temperatur, gødning, sol/skygge, fugtighed og andre miljømæssige aspekter 

der kan være med til at optimerer produktionen. Disse tages næsten altid i brug 

omkring kommercielle projekter der kun har fokus på salg af afgrøder til industri eller 

private kunder (Orsini et al., 2017, s. 40). 
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Planlægning 

Generelt når det kommer til planlægning af indretning bør man altid starte med en 

strukturel vurdering, samt en generel ide omkring hvordan man gerne vil bruge 

området. Derudover vil alle lokationer have et eksisterende miljø man skal forholde sig 

til. Dette kan f.eks. være eksisterende skorstene, ventilation/air conditioning ol. som bør 

indtænkes i designet. Hvad enten dette drejer sig om afspærring af ventilation der skal 

kunne tilgås ved vedligeholdelse, eller skorstene der skal tilpasses med “røgvendere” for 

bedst muligt at administrere luftforurening. 

Eksisterende ventilationssystemer på taget bør også tages med i planlægningsprocessen 

og indhegnes både for at undgå offentlig tilgængelighed og undgå udledt varme i at 

påvirke planternes miljø og i sidste ende skade dem (Orsini et al., 2017, s. 387). 

Både sikkerhedshegn og afskærmning for vind og udsyn kan være nødvendigt at 

overveje i planlægningsprocessen, og vigtigheden af at disse sidder fast i strukturelle 

elementer af bygningen må ikke undervurderes, og bør overvejes ekstra nøje på 

lokationer der ofte er udsat for stærk vind (hanna et al. 2006). Planterne bør så vidt 

muligt afskærmes for denne vin,d da det kan være et forstyrrende element og påvirke 

gro processen samt forøge sandsynligheden for udtørring og fysisk skade i relation til 

både vegetationen og det respektive medium der dyrkes i (Dunnett & Kingsbury, 2004).  

Da der ofte indgås aftaler med både beboelses- og industriejendomme om at bruge 

deres tage til urban agrikultur, kan der opstå en række problemer omkring adgang til 

området, ofte grundet private grænser eller lukketider (Orsini et al., 2017, s. 42). Dette 

kan enten løses gennem en aftale med brugerne af bygningen eller ved at lave en anden 

indgang f.eks. en trappe på ydersiden af bygningen. Dette bør i de fleste tilfælde forsøges 

gjort uden nogen æstetiske konsekvenser for bygningen. Et projekt der har opnået dette 

mål er taghaven Østergro i københavn, hvor der er blevet etableret en vindeltrappe i 
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baggården, der hverken påvirker bygningens æstetik eller optager plads på fortovet (Se 

bilag 1). 

 

 

 

Gro mediummer 

Planter kan dyrkes i en række substanser, kaldet mediummer. Her forklares vand, jord 

og luftbaserede. 

Hydroponisk praksis dækker over dyrkning af afgrøder i vand, i nogle tilfælde tilføjes 

sand eller sten. Vandet tilføres en nærings opblanding, der grundet udeladelsen af jord, 

kan doseres meget præcist og deraf opnås en højere produktion (Orsini et al., 2017, s. 

62). Tilførsel af mineraler og næringsstoffer har, grundet manglen på jord, en meget lav 

fejlmargen. Blandt andet derfor bør løbende vedligeholdelse og brug af hydroponiske 

systemer, varetages af folk med uddannelse eller erfaring relevant for denne praksis. 

Systemerne kræver desuden en højere grad af arbejdskraft og bruges grundet dette, 

samt den høje produktion, overvejende kommercielt. 

Aeroponik er en anden variant uden brug af jord der minder om hydroponik, men her 

placeres rod systemerne i luften og modtager næring forstøvet eller gennem 

regelmæssige gennemskylninger af rodnettende med næringsblandinger. 

I systemer der ikke benytter jord kan den totale vægt være lavere, da teknologien 

systemerne består af, har en markant lavere densitet end jord, og de nødvendige 

vandmængder kan sænkes (f.eks. Nutrient Film Technique)(Orsini et al., 2017, s. 55). 

Jordfri systemer er generelt favoriseret pga. reduktionen af jordbårne bakterier i 

systemet og den præcise tilførsel af næringsstoffer (Gruda og Tanny, 2014). Udviklingen 

af urban agrikultur har over tid øget fokus på lukkede/cirkulære systemer og jordfri 

systemer har, som teknologi, været klart nemmest at tilpasse denne omstilling hvoraf 

fordelene kun er blevet mere tydelige med tiden (Gruda, 2009). Jord baserede systemer 

har dog også i nyere tid, fokuseret mere på lukkede systemer, der forventes at blive 

obligatoriske i flere lande i fremtiden (Orsini et al., 2017, s. 62).  
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Jord er den simpleste og mest naturlige tilgang til at dyrke afgrøder og bruges også i 

urbane projekter, ofte hvor vægt ikke er et stort problem. På nuværende tidspunkt er 

der en lang række specielt udviklede letvægt mediummer til tagbrug, der kan have 

specifikke fysiske og kemiske kvaliteter specificeret til én ønsket afgrøde, og en tilpasset 

evne til at optage vand ud fra den bebyggede struktur, så der undgås en potentiel tre 

dobling af jordens vægt på bygninger uden tilstrækkelig strukturel kapacitet. (Orsini et 

al., 2017, s. 45 & 118). Dybden af jord eller lignende substrater inddeles typisk i 

extensive, semi-extensive dækkende over henholdsvis 60-200mm, 120-250mm og 

150-400mm dække (Livingroofs.org, u. å.). Det ses sjældent at eksisterende bygninger 

kan bære meget ekstra uden tilpasning og jorddybde og -type skal vælges ud fra den 

strukturelle begrænsning, afgrøders behov, og substratets evne til at optage vand 

(Orsini et al., 2017, s. 64). Hvis det valgte substrat er jord, enten naturlig eller tilpasset, 

bør det anskaffes fra en professionel leverandør for at undgå kontamineret jord, specielt 

fokus bør lægges på at undgå tungmetaller da ophobningen af disse stiger i planter over 

tid (Orsini et al., 2017, s. 206).  

Designvalg i forbindelse med bede bør overvejes nøje, specifikt højden er vigtig ved 

offentligt tilgængelige projekter. Som æstetisk installation vil det typisk være en kreativ 

proces, men forventes brugerne at deltage aktiv i dyrningen af afgrøder, bør det 

overvejes i forbindelse med hvem der har adgang til hvilke højde af bede. Thrive (2008) 

har foreslået følgende højder ud fra hvem der skal arbejde med bedene: 

● Stående: 900-1000 mm. 

● Siddende: 690-760 mm. 

● Kørestolsbrugere: 615 mm. 

Desuden foreslår de en maksimal bredde på 500 mm for bede der kun kan tilgås fra den 

ene side (Thrive, 2008). 

Når der designes bede skal dette indtænkes i relation til brugere, men derudover er det 

en proces hvor kreative løsninger er velkomne og ofte kan sætte deres præg på det 

endelige design. Genbrugsmaterialer kan også i høj grad komme til nytte i denne del af 

processen. Bedene kan have en lang række forskellige former, og materialevalg 

begrænses hovedsageligt af strukturel integritet, da man med membraner udviklet til 
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formålet, kan dyrke grøntsager, selv i beholdere der ellers ville ruste eller kontaminerer 

jorden og afgrøderne. 

6.3 Hvilke erfaringer er der gjort omkring design af RIS til understøttelse af 

agrikultur? 

Dette afsnit opridser det eksisterende hydrologiske system i Danmark til at udvinde, 

behandle og anvende vand i samfundet, samt det potentiale der eksistere ifm. RIS som et 

bæredygtigt supplement. Herefter kommer der en kort gennemgang af typiske elementer i 

RIS, efterfulgt af overvejelser mht. sikring af vandkvalitet.  

Den danske drikkevandsforsyning er i dag baseret på at pumpe vand op fra 

grundvandet, hvorefter det gennemgår en række processer i form af iltning, filtrering, og 

evt. blødgøring (Miljøstyrelsen u. å.a). Før vand klassificeres som drikkevand, er der en 

række kriterier i den danske lovgivningen det skal opfylde, ift. vandets indhold af 

tungmetaller, kemiske forbindelser, mikroorganismer, osv. Herefter vurderes det egnet 

til at blive anvendt i alt fra husholdningsgenstande til irrigation af landbrug 

(Miljøstyrelsen u. å.b; Miljø- og Fødevareministeriet, 2019).  

Regnvandsindsamling er en alternativ, mere distribueret og decentraliseret måde at 

tilgå vand. Vandet opsamles der hvor det falder, i stedet for først at lade det nedsive til 

grundvandet, og så derefter hente det op til anvendelse. Herved spares den energi der 

forbruges ved oppumpning, transport, og distribuering, ifm. den nuværende måde vi 

tilgår drikkevand. (Novak, Van, & DeBusk, 2014, s. 26). 

I storbyer fremstår tagoverflader som en mulighed for at opsamle regnvand. I 

København dækker bygninger alene et areal på 14,5 km2 (Danmarks Statistik, 2020). 

Med et årligt nedbør på 744,5 mm, som det der faldt i København i 2019 (DMI, 2020), 

svarer dette til at 10.795.250.000 liter vand falder på byens tage (se bilag 2 for 

regnestykke). Som infrastrukturen er indrettet nu, vil størstedelen af denne mængde 

løbe direkte i kloakken. Dermed lægger regnvandet tryk på byens hydrologiske 

infrastruktur, uden at der drages nogen form nytte af ressourcen.  
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Alle bygninger er i stand til at indsamle regnvand, da dette blot kræver at lede vandet til 

et andet sted end kloakken. Kvantiteten af regnvand der kan opsamles fra en bygning, 

afhænger af tagets overfladeareal, samt mængden af nedbør.  

 

Overordnet sammensætning af regnvandsindsamlingssystem 

Et RIS består ifølge Novak, Van, & DeBusk, typisk af følgende elementer (2014, s. 

116-117): 

1. Opsamlings overflade: Det første element består af en opsamlings overflade hvor 

der falder regn. I forbindelse med dette projekt vil denne overflade hovedsageligt 

bestå af tagoverflader.  

2. Transport: Næste element i systemet er transport af vand fra tagoverflade til 

opbevaringstank. Denne funktion udføres typisk af tagrender ved hældende tage, 

eller tagafløb ved flade tage (Novak, Van, & DeBusk, 2014, s. 123). Herefter ledes 

vandet til næste element. 

3. Pre-filtrering: Før vandet når tanken, ledes det gennem en pre-filtrerings 

process, for at opnå den vandkvalitet der er tilstrækkelig for det vandet skal 

bruges til. Dette trin søger mod at forhindre eventuelle kontaminanter som 

bakterier, tungmetaller eller andre større stykker affald fra finde vej til 

vandtanken. Nogle eksempler på metoder der tages i brug for at opnå dette vil 

blive nævnt i underafsnittet “Generelle tiltag for opretholdelsen af vandkvalitet”. 

4. Opbevaring: Indsamlet regnvand opbevares i én eller flere cisterner til senere 

brug. Cisternen kan placeres under eller over jordoverfladen, og inde i eller 

udenfor bygningen. Med tagets bærevne og cisternens størelse taget i 

betragtning, kan beholderen også placeres oppe på taget. Tankens størrelse 

bestemmes bl.a. af det behov den urbane agrikultur stiller og klima tendenser for 

området.  

5. Distribuering: Måden vandet distribueres fra cisternen afhænger af opsætningen 

af de førnævnte elementer i systemet, samt de overordnede specifikation af den 

urbane agrikultur. I uformelle urban agrikultur hvor planterne vandes manuelt af 

landbrugets deltagere, og hvor cisternen har mulighed for at være placeret på 

taget, vil det være tilstrækkeligt med en simpel vandhane forbundet til tanken, 
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som manuelt kan tappes. Ved automatisk irrigation, der anvendes i mere formelle 

og teknologiske projekter, vil det være nødvendigt at tilkoble en pumpe til 

tanken. Hvis cisternen er placeret på jordniveau, vil det også være nødvendigt 

først at pumpe vandet op til afgrøderne. 

a. post-opbevarings behandling: Selvom regnvand filtreres før det kommer 

in ind i tanken, kan der stadig ophobes uhensigtsmæssige organiske og 

ikke organiske partikler. Derfor er det nødvendigt at inkludrere et 

yderligere stadie af filtrering, og evt. desinficering. (Novak, Van, & DeBusk, 

2014, s. 141-143).  

Generelle tiltag for opretholdelsen af vandkvalitet 

Her behandles nogle af de typer forurening, et regnvandsindsamlingssystem kan være 

disponeret for, samt de tiltag der generelt indføres for at imødegå disse.  

Kontaminering af tagoverflader 

Når regnvand flyder hen over tagets overflade, er der en række potentielle 

kontaminanter der kan blive samlet op i strømmen, og ført videre i systemet. Listen af 

kontaminanter indeholder blandt mange; sedimenter af opløst tagmateriale, 

forureningspartikler fra luften der har lagt sig, plante stykker, afføring fra fugle og andre 

dyr, og pesticider. Deraf er det nødvendigt at indføre en række tiltag for at opretholde 

kvaliteten af vandet, og derved sikre at det ikke er til fare for mennesker eller systemets 

komponenter. (Novak, Van, & DeBusk, 2014, s. 151-153).  

Ved længere perioder uden regn kan der ophobes en stor mængde skidt på taget, hvilket 

resulterer i fænomenet “first flush”, hvor der opstår en højere koncentration af 

forurening i regnvandet ved næste nedbørstilfælde. Regnvandets forurening er værst 

ved de første 1-2 mm nedbør, hvorefter koncentrationen hurtigt falder. (Novak, Van, & 

DeBusk, 2014, s. 157).  

For at forhindre at dette påvirker vandkvaliteten senere i systemet, indføres “first-flush 

diversion”, hvor den første mængde regnvand afledes fra systemet. Dette sænker trykket 

på de senere komponenter i systemet, da færre partikler skal filtreres fra. Da first-flush 

komponenter kræver et strikt vedligeholdelses mønster, kan det blive krævende for 
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store RIS systemer at anvende denne metode, da der vil være mange elementer som skal 

vedligeholdes. (Novak, Van, & DeBusk, 2014, s. 164). 

Filtrering af vand 

Uanset om hvorvidt first-flush diversion anvendes, er en yderligere grad af pre-filtrering 

nødvendig. Mens vandet transporteres mod vandtanken, vil det passere gennem en 

affaldsskærm. Denne bør bestå af en kombination af et groft filter, samt en finere skærm 

til filtrering af partikler. Et groft filter stopper bl.a. blade, insekter og andre større dele 

som potentielt kan havne i afløb. Dette er vigtigt at fjerne, da organisk materiale kan kan 

gå i forrådnelse i tanken (Novak, Van, & DeBusk, 2014, s. 159). Den finere skærm 

filtrerer mindre partikler som tungmetaller, sedimenter, osv., og forhindrer dem fra at 

strømme ind i tanken. Disse partikler kan både være til fare for sundhed, og for de 

efterfølgende komponenter i systemet, som desinficerende UV-lys eller irrigitations 

komponenter (Novak, Van, & DeBusk, 2014, s. 165). Derfor er tilstrækkelig filtrering et 

centralt trin for at opnå højere vandkvalitet, samt at nedskære omkostningerne for 

vedligeholdelse af systemets komponenter (Novak, Van, & DeBusk, 2014, s. 128). 

Da der kan forekomme sundhedsskadelige organismer og andre skadelige partikler i 

tanken, er det nødvendigt at inkludere post-opbevarings behandling, for at vandet der 

kommer ud af tanken lever op til kriterierne for drikkevand. Dette kan opnås ved at 

implementere yderligere partikelfiltre ved tankens output, og evt. desinficerende tiltag 

som UV-lys eller klor. Yderligere filtrering er ekstra vigtigt, fordi små partikler kan 

forstyrre effektiviteten af UV-behandling, eller forstoppe finere rør i sprinklerhoveder til 

irrigation. (Novak, Van, & DeBusk, 2014, s. 166-167).  

Materialer i systemets komponenter 

De materialer der indgår i systemet, og dermed har kontakt til vandet, er en anden 

faktor der spiller ind i vandkvaliteten. Novak, Van, & DeBusk anbefaler at afløbsrør 

enten er belagt med eller lavet af plastik, da det derved undgås at afløbets materiale 

slipper ind i vandet ved degradering (2014, s. 178). Af samme grund anbefaler de at 

opbevaringstanken enten er af plastik eller beton (2014, s. 178). Beton har tilmed den 

effekt at gøre vandet mere basisk, hvilket får tungmetaller til at bevæge sig ud af opløst 

tilstand og i stedet blive til bundfald (Novak, Van, & DeBusk, 2014, s. 158-160). Derved 

26 



S2024791808  

falder tungmetaller til bunden af tanken, frem for at ende i jorden. Derudover er det 

vigtigt at tanken er af en lys farve, og er uigennemsigtig, da sollys og varme stimulerer 

algevækst (Novak, Van, & DeBusk, 2014, s. 138). 

Materialet af taget har en stor indflydelse, da dette bl.a. afgør tilbøjeligheden for at skidt 

ophober sig. Materiale med en ru overflade er bedre til at fastholde organisk materiale, 

hvilket tiltrækker bakterier. En glat overflade som metal vil til en hvis grad modvirke 

dette. Grundet den relativt højere varme, samt koncentration af UV lys, vil et metalbelagt 

tag yderligere modvirke mikrobiel vækst (Novak, Van, & DeBusk, 2014, s. 162). 

Tilstedeværelsen af overhængende vegetation 

Tilstedeværelsen af beplantning omkring taget, er en anden faktor der påvirker 

kvaliteten af det vand som indsamles via tagoverfladen. Overhængende vegetation kan 

tiltrække øget aktivitet af dyreliv, som er en primær kilde for fækal kontaminering af 

vandet, hvilket resulterer i væksten af mikrober som er skadelige for mennesker 

(Novak, Van, & DeBusk, 2014, s. 162). RIS som gør tiltag for at forhindre insekter og dyr 

fra at komme ind i systemet, producerer derfor bedre vandkvalitet (Novak, Van, & 

DeBusk, 2014, s. 163). I København kan det dog tænkes, at det er begrænset i hvor høj 

en grad dette bør tages i betragtning, da de fleste tage ligger højere end beplantning som 

træer.  

Generelle tommelfingerregler og praksisser  

Udover implementeringen af førnævnte komponenter i systemet, medfører RIS også 

nogle praksisser som bør følges, da dette er afgørende for at sikre systemets fremtidige 

drift og vandkvalitet.  

For det første kræver systemet opretholdelsen af et regelmæssigt vedligeholdelses- og 

rengørings regime. Derfor bør de filtre som sidder på nedløbsrør være placeret et sted 

hvor de er synlige og nemme at tilgå, for at muliggøre inspektion og rengørelse. Desuden 

bør det være muligt at tilgå opbevaringstanken, ifm. rengøring og sedimentfjernelse. For 

at gøre dette nemmere bør tanken have en ventil, der kan lukke vandet ud. Tilmed kan 

vandet opbevares i mere end én tank, så én tank kan rengøres, uden at vandforsyningen 

til resten af systemet frakobles. (Novak, Van, & DeBusk, 2014, s. 174). 

Ved manuel vanding i urban agrikultur, bør adgang til tanken foregå via en vandhane. 
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Manuel opsamling af vand fra selve tanken bør undgås, da der ved dypning af beholdere 

kan introduceres nye bakterie i tanken (Novak, Van, & DeBusk, 2014, s. 163).  

En essentiel praksis ved anvendelsen af RIS, er som tidligere nævnt at udføre 

omhyggelig vedligeholdelse og rengøring. Dette kan både foregå ved faste intervaller, 

men Novak, Van, & DeBusk anbefaler at man i stedet søger til “performance-based” 

testnings tilgange, for bedre at tage højde for pludselige ydre hændelser der i visse 

tilfælde kan påvirke vandkvaliteten drastisk (2014, s. 169-170). Denne tilgang 

indebærer en fortsat monitorering af variabler som gennemstrøms hastigheden i UV 

eller filter komponenter, pH værdi af klorvand, trykmåling i rør, osv. Disse data 

behandles af en controller, som udfører kontinuerlig vurdering af systemets behov for 

vedligeholdelse (Novak, Van, & DeBusk, 2014, s. 143).  

8.0 Analyse 

I dette afsnit udføres en analyse af teknologien bag urban agrikultur, ud fra 

TRIN-modellen. Derefter udføres der en komparativ analyse af en række designmanualer. 

8.1 TRIN-modellen 

Dette afsnit gennemgår de punkter fra trin-modellen, som er blevet udvalgt til at 

understøtte analysen af regnvandsindsamlende urban agrikultur som teknologisk system.  

Denne teknologianalyse vil blive udført som det beskrives i metodeafsnittet 5.1 

TRIN-modellen. Analyse vil gøre brug af den viden omkring RIS og urban agrikultur, der 

redegøres for i det substantielle afsnit. Analysen afsluttes med udformningen af en 

model, der illustrerer hvordan et kombineret RIS og urban agrikultur system 

eksempelvis kan sammensættes. Heri hvilke komponenter der indgår i systemet, og de 

overordnede processer der forløber. 

Indre mekanismer og processer 

Begrebet indre mekanismer og processer vil blive brugt til overordnede at beskrive de 

flows, der indgår i systemet, i form af input, output, og principper der ellers indgår i 

systemets funktion. Begrebet bruges som det defineres af Niels Jørgensen: “De centrale 
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mekanismer og processer i en teknologi, som bidrager til at opfylde teknologiens formal.“ 

(Jørgensen, 2019, s. 6).  

I teoriafsnittet beskrives RIS og tagbaseret landbrug som to separate teknologiske 

systemer. Til formålet af projektet vil disse to systemer her betragtes som ét samlet 

system. For opnå en holistisk betragtning af systemet, må det først gennemgås hvordan 

RIS og tagbaseret landbrug gensidigt påvirker hinanden. 

Overordnet kan urban agrikultur ses som et system, der modtager vand som input, og 

efter lidt tid, vokser afgrøder som output. Oprindelsen af vandet er uden betydning, så 

længe det er af en kvalitet som er sundhedsmæssig forsvarlig at anvende.  

Et RIS forstås i dette projekt som et system der opsamler, behandler, opbevare, og 

transportere regnvand. I denne process transformeres regnvand til vand, der kan 

bruges i forskellige sammenhæng. RIS fungerer som input til urban agrikultur, ved at 

forsyne landbruget med vand der stammer fra nedbør.  

Formålet med anvendelsen af dette teknologiske system, er bl.a. at opnå en lokal og 

bæredygtig produktion af fødevare i byen. Med bæredygtig produktion forstås det bl.a. 

både at minimere nødvendig input af vand i systemet, hvilket opnås via effektiviteten af 

urban agrikultur, og at anvende regnvand som alternativ vandkilde. Herved spares den 

energi der er forbundet med udvinding og distribuering af grundvand, og negative 

økologiske effekter der fremkommer i forbindelse med peakwater (forklares i 

problemfelt) undgås. Andre formål, som projektet også fokusere på, er at introducere 

offentlige grønne steder i byen, til fordel for mennesker og lokalmiljø.  

Op til nu er det beskrevet hvordan RIS og urban agrikultur fungere sammen, og hvordan 

denne tilkobling af systemer bidrager til teknologiernes formål. Nu vil den resterende 

del af dette underafsnit beskrive de indre mekanismer og processer, der eksisterer i det 

samlede teknologiske system. 

I det første trin i systemet opsamles der regnvand fra en tagoverflade. I denne process 

er der to overordnede variabler, som påvirker resten af systemet; mængden af 

indsamlet vand og kvaliteten af vandet. Den mængde vand systemet har mulighed for at 

indsamle, afgøres af nedbør, som er ude af systemets kontrol, samt arealet af 
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opsamlingsoverfladen. Vandets kvalitet afhænger af en lang række faktorer, f.eks. det 

partikulære indhold af luften, frekvens af nedbør ifm. first flush, tilstedeværelsen af 

vegetation og dyreliv, som alle hovedsageligt er præget af systemets geografiske 

placering. Vandkvaliteten kan yderligere påvirkes af tagets materiale. 

I visse tilfælde kan RIS transportere vand ved hjælp af tyngdekraften, som når vandet 

transporteres fra et tag til en tank på jorden, men hvis cisternen befinder sig under der 

hvor det skal anvendes, vil en pumpe være nødvendig. I kommercielle og andre større 

systemer vil der typisk anvendes et pumpesystem, uanset cisternens placering, for at 

opnå øget kontrol over systemet. 

Mængden af vand der opbevares i cisternen, afhænger af hvor meget vand der opsamles 

fra tagoverfladen, i forhold til hvor meget vand systemet bruger. Tanken fungerer som 

buffer, i kraft af at den kan supplere med vand i perioder uden nedbør.  

Filtreringsprocessen sikrer den ønskede vandkvalitet. Den nødvendige filtrering 

afhænger af mængden af forurenende partikler i vandet.  

I de fleste moderne urbane agrikultur systemer er der implementeret et automatisk 

vandingssystem. Der vandes med forskelligt interval og varieret vandmængde for at 

opfylde afgrødernes miljømæssige behov.  

Vækst af afgrøder påvirkes af det klima de opholder sig i, hvilket manipuleres 

eksempelvis gennem drivhuse, fugtighedsstyring, solindfald, samt adgang til vand og 

næringsstoffer.  

Teknologiens utilsigtede effekter 

Begrebet utilsigtede effekter anvendes ud fra følgende definition: “De utilsigtede 

effekter er effekter, som vurderes at være negative.” - Niels Jørgensen (2019, s. 8). 

Udover de intenderede effekter af teknologien der tidligere blev nævnt, medfører 

implementeringen af ny teknologi, typisk også utilsigtede effekter. I relation til den 

omtalte teknologi, kan følgende utilsigtede effekter opstå. 

Øget dyreliv i og omkring igangsatte projekter opstår bl.a. gennem planters tiltrækning 

af bier og andre bestøvere, disse tiltrækker en lang række dyrearter (Orsini et al., 2017, 
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s. 235-248). Forøgelse i dyrelivet kan medfører flere efterladenskaber og resulterer i 

forringet kvalitet af opsamlet vand. Der kan også opstå problemer med skadedyr, og 

store mængder af eksempelvis ekskrementer kan også have en skadelig effekt på 

hovedsageligt udendørs afgrøder. 

Overbelastning af behandlingssystemet kan forekomme, hvis indholdet af forurenende 

partikler i regnvandet, pludseligt overstiger den mængde der er taget højde for. Dette 

kan forstyrre systemets evne til at producere vand af den ønskede kvalitet. (Novak, Van, 

& DeBusk, 2014, s. 169-170). 

Teknologiens funktion som LUR løsning, afhænger af dens evne til at opsamle regnvand, 

frem for at vandet løber direkte i kloakken, hvor det belaster byens infrastruktur. I 

tilfælde hvor det regner mere end systemets designere har taget højde for, kan cisternen 

blive fyldt op, hvorved der ikke længere opsamles yderligere mængder regnvand. Da 

teknologien ikke længere kan tilbageholde regnvand, yder den ikke de positive effekter 

som LUR medfører.  

I et scenarie hvor størstedelen af Københavns frugt og grønt kommer fra urban 

agrikultur, kan der potentielt opstå et marked domineret af de få afgrøder der er mest 

profitable at dyrke i det lokale miljø, og i sidste ende kan dette medfører en 

gennemsnitligt mindre varieret kost for indbyggerne.  

Det teknologiske system (i samspil med byen) 

I de forrige trin i analysen, er det teknologiske system blevet analyseret ud fra et mikro 

perspektiv. I denne del vil systemet blive vurderet ud fra et makroperspektiv.  

Urban agrikultur består af et antal forbundne delsystemer/artefakter, der tilsammen 

opnår en ny funktionalitet, og på den måde udgør et samlet teknologisk system. Det 

samlede teknologiske system som regnvandsindsamlende urban agrikultur udgør, kan 

kobles til andre systemer i samfundet. Regnvandssystemet kan integreres i bygninger, 

der vil kunne bruge regnvandet på flere forskellige måder. Regnvandet der normalt ville 

ende direkte i kloaksystemet, bliver i stedet ledt igennem det tagbaserede urbane 

landbrug. Regnvandet der bliver opsamlet af RIS, kan bruges i andre systemer i 

bygningen såsom toiletterne. En anden del af det opsamlede regnvand, vil kunne bruges 

til tøjvask i bygningen. Det samlede teknologiske system kan på denne måde aflaste 

31 



S2024791808  

kloaksystemerne, samt mindske forbrug af grundvand. 

I tilfælde hvor den enkelte bygnings tagoverflade, ikke kan supplere med tilstrækkelige 

mængder regnvand til at møde behovet, kan systemet udvides til nærliggende tage. 

Andre tage kan dermed forsyne det opsamlede regnvand til det samme 

vandbehandlings- og opbevaringssystem, som der allerede eksisterer i forbindelse med 

det urbane landbrug.  

Urban agrikultur er et teknisk system som indgår i en social sammenhæng, og derfor 

stiller dette nogle krav til samfundet. For at urban agrikultur kan opretholdes, kræver 

det nogle indsatser fra samfundet side. En vigtig indsats er bl.a. organisering af 

personale og frivillige, som skal passe haven og afdække de behov som haven stiller, 

såsom dyrkning af afgrøder, vanding ved tørke, vedligeholdelse af komponenter, osv. 

Model over sammensætning af RIS og urban agrikulturs system 

I dette afsnit præsenteres et flowchart over systemets sammenhæng, og hvordan det evt. 

kobles til det eksisterende vandsystem i samfundet.  

Modellen her illustrerer et eksemplarisk system der inkluderer en række ikke 

essentielle elementer der til og fravælges respektive miljøer. Eksempelvis vil 

strømproduktion ved havet ofte favoriserer vindmøller. 

Elementer der er markeret med farven rød eller grøn, fremhæver de punkter i den 

eksisterende hydrologiske infrastruktur, hvor der er plads til at erstatte forsyningen af 

behandlet grundvand, med en alternativ vandkilde. Endvidere indikere den røde pil der 

pejer af taget, hvordan regnvand, hvis ikke opsamlet, blot løber i kloakken.  
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                                                                                                 figur 3 

(Ses også i større format på Bilag 3) 

8.2 Komparativ analyse af designmanualer 

I denne analyse sammenlignes en række udvalgte designmanualer, og ud fra ligheder og 

uligheder konkluderes designelementer der er fordelagtige at inkluderer i den videre 

designproces omkring produktet.  

Analysen forløber sådan at hver designmanual gennemgås ud fra de opstillede 

analysepunkter. Herefter sammenlignes de udvalgte manualer på en række parametre 

og gennemgående tendenser, såvel som afstikkere, forsøges identificeret. Elementer til 

videreførsel og inspiration vurderes i relation til emnet og modtagere mm. 

Designmanual: Byudstyr i Frederiksberg Kommune 
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Denne designmanual blev udgivet af Frederiksberg Kommune i januar 2016 

(Frederiksberg Kommune, 2016). Dens formål er at formidle standarder for byudstyr, 

inden for forskellige kategorier, f.eks. skraldespande, bænke, gadebelysning, osv. 

 

                                                                    figur 4 (Frederiksberg Kommune, 2016) 

● Hvordan formidles viden visuelt gennem designmanualen? 

Billeder af de beskrevne elementer bruges hyppigt, og den relevante tekniske 

information er placeret tydeligt i sammenhæng med billedet omgivet af store tomrum 

og uden forstyrrende elementer der kan tage fokus eller forvirre læseren.  

I et begrænset omfang anvendes der også tekniske tegninger til at forklare og uddybe 

hvordan elementer er udformet og bør placeres. 

● Hvordan og i hvilken detaljegrad præsenteres de tekniske oplysninger? 

Designmanualens detaljegrad varierer mellem elementer, men typisk angives 

elementets ydre dimensioner og materialer. I visse tilfælde oplyses en mere detaljeret 

beskrivelse af både indre- og ydre mål, samt vægt.  

De tekniske tegninger fokuserer på  ydre udformning og placering i miljøet, frem for den 

indre opbygning af elementet.  
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● I hvilken grad bruges der fagtermer og hvad er det generelle sprogniveau? 

Designmanualen bruger fagtermer i et begrænset omfang, desuden benyttes der 

hverdagssprog der gør det nemt for læseren at forstå.  

 

● Hvordan er designmanualens komposition?  

Manualen er inddelt under 16 overskrifter. Strømlinet beskrivelse af elementer, der 

berører de samme aspekter for hvert element. Elementerne er samlet under overskrifter 

der omfatter kategorier som bænke, skraldespande, belysning, osv. Herunder indgår 

hvert element og de enkelte sider dækker over ét bestemt element.  
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Designmanual for byrum og parker 2007 

Denne designmanual er udarbejdet af Københavns Kommune Teknik- og 

Miljøforvaltningen i år 2007 (Københavns kommune, 2007). Manualen har til formål at 

vejlede Kommunens retningslinjer indenfor design af byrum og parker. 

 

                                                          figur 5 (Københavns kommune, 2007) 

● Hvordan formidles viden visuelt gennem designmanualen?  

Manualen består af mange sider kun med tekst. De visuelle dele er er samlet i toppen af 

enkelte sider med nummerering der henleder til tekstbeskrivelser. Billederne er små og 

tæt placeret og overlappes visse steder af tilsyneladende meningsløse streger og 

firkanter der tager fokus fra budskabet. 

● Hvordan og i hvilken detaljegrad præsenteres de tekniske oplysninger? 

De tekniske oplysninger der præsenteres om elementerne, omhandler hovedsageligt 

deres placering, ift. de omkringværende omgivelser. Der beskrives forhold mellem 
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elementer som eksempelvis afstanden mellem parkbænke og gangstier, eller størrelsen 

på mellemrummet af cykelparkeringer.  

Manualen præsenterer også tommelfingerregler for udformningen af elementerne. 

Eksempelvis bør vejskilte placeres, sådan at det er tydeligt hvad de beskriver, samt at de 

anvender tekst og symboler, eller at reposen foran offentlige toiletter bør være af en 

bestemt dimension.  

Praksisser der bør følges mht. belysning beskrives også ifm. forskellige typer af veje, 

skilte, osv.  

Designmanualen går ikke i detaljer omkring specifikationerne af de enkelte 

komponenter, ellere deres fysiske udformning. Dog beskrives det som regel hvilke 

materiale de enkelte elementer konstrueres af.  

● I hvilken grad bruges der fagtermer og hvad er det generelle sprogniveau?  

Sproget har et stor omfang af fagtermer, der gør at det generelle sprogniveau er meget 

højt. 

● Hvordan er designmanualens komposition? 

Manualens indhold er opdelt i forskellige typer af elementer, som hver er inddelt under 

forskellige overskrifter. Manualen er opdelt i 4 hovedoverskrifter, og 12 

underoverskrifter. Hver underoverskrift har flere underpunkter og mængden af disse 

gør det uoverskueligt at navigerer rundt i designmanualen.  
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Solrød center designguide 

Denne designguide blev udgivet af Solrød kommune forsommeren 2016 (Solrød 

kommune, 2016). Dens formål er at vejlede Solrød center og nærværende 

virksomheder, til at opnå et fælles og forbedret designmæssigt udtryk.  

  

                                                                                figur 6 (Solrød kommune, 2016) 

● Hvordan formidles viden visuelt gennem designmanualen? 

Samlinger af små billedeksempler skaber inspirationsgrundlag for konceptidéer (s. 22 

og 26). En simplificeret fugleperspektivs illustration af området går igen med forskellige 

elementer illustreret (s. 7 og 21). Tværsnits tegninger bruges til at opdele gade 

profilerne i arealer med tildelte funktioner, omgivelserne simplificeres på disse og 

detaljegraden er øget i fokusområder(s. 12-13). Beplantningen præsenteres med 

billeder af de forskellige anbefalede sorter(s. 18). 
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● Hvordan og i hvilken detaljegrad præsenteres de tekniske oplysninger? 

Detaljegraden varierer meget gennem manualen og tekniske oplysninger holdes mest på 

konceptplan. Valgmuligheder omkring vegetation præsenteres med 4 faktorer der går 

igen ved alle træsorter. 

Udover dimensioner på forskellige træsorter, er det kun i beskrivelsen af gade 

profilerne at der anvendes konkrete tal. Dette indebærer bredden på cykelstier, 

gangstier, zoner til skiltning og vareudstilling mm.  

● I hvilken grad bruges der fagtermer og hvad er det generelle sprogniveau? 

Der bruges et generelt afslappet, forståeligt og hverdagspræget sprog uden unødvendige 

fagtermer og det overordnede indtryk er at der har været fokus på bred tilgængelighed. 

● Hvordan er designmanualens komposition? 

3 overskrifter, 15 underoverskrifter. Den første overskrift Gadeprofil beskriver det 

overordnede koncept, målsætninger, og design. Dernæst behandler overskriften 

Delelementer hvordan konceptet rent faktisk udformes, i form af diverse specifikationer 

af gadeprofilen. Til sidst under overskriften Byrum bevæges fokus tilbage på et mere 

konceptuelt plan omkring byrum, hvor der illustreres konceptforslag.  
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Sammenligning og delkonklusion: 

● Hvordan formidles viden visuelt gennem designmanualen? 

Den visuelle formidling i Frederiksberg kommunes designmanual er strømlinet og 

simpel, med tilsyneladende meget bevidst brug af tomrum. Der er et godt minimalistisk 

design, som forhindrer visuel støj.  

Dette adskiller sig fra de gennemgående træk i Byrum og parker. Fælles for de to 

designmanualer er at der ikke er samhørighed mellem de visuelle præsentationer, da 

vidensformidlingen varierer.  

Solrød center anvender en mere standardiseret model for mange af deres illustrationer 

end de andre, i form af en simplificeret model af området set oppefra der bruges til en 

række illustrationer.  

I forbindelse med design af produktet, vil det være fordelagtigt at inddrage et ensartet 

og overskueligt layout, suppleret af standardiserede modeller der bygger på 

gennemgående karakteristika.  

● I hvilken detaljegrad præsenteres de tekniske oplysninger? 

Ved formidling af de tekniske oplysninger om systemets forskellige komponenter, bør 

informationerne være rettet mere mod komponenters funktion og placering i systemet, i 

stedet for en detaljeret beskrivelse af elementet. Denne prioritering ses i Designmanual 

for byrum og parker, hvor beskrivelsen af elementer er rettet mod deres implementering 

og sammenhæng med omgivelserne, frem for Designmanual: Byudstyr i Frederiksberg 

Kommune, der præsenterer den samme information ved samtlige elementer.  

På samme måde som Designmanual for byrum og parker (Københavns kommune, 2007, s. 

42-48), bør dette projekts designmanual præsentere de nødvendige praksisser for 

anvendelse af det teknologiske system. 

● I hvilken grad bruges der fagtermer og hvad er det generelle sprogniveau? 

For bedst at formidle viden til en bred og fagligt udefineret målgruppe bør sprogbrug 

holdes så lavt som muligt. Hvor dette ikke er praktisk, kan der gøres brug af en 

begrebsafklaring.  

● Hvordan er designmanualens komposition? 
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En komposition uden for mange underoverskrifter, og uden for mange lag af 

overskrifter, er mere overskuelig. Opdeling af givet information i gennemgående 

kategorier gør budskabet nemmere at forstå. Rækkefølgen information præsenteres i, 

kan skabe en udvikling igennem guiden. I Solrød Center Designguide gøres dette ved en 

præsentation af problemstillinger og målsætninger, der føres over i konceptuelle idéer, 

og hvordan disse kan sammensættes til byrum. 

 

9.0 Produkt 

Her præsenteres produktet der er udarbejdet ud fra Københavns Kommunes designguide 

(Københavns Kommune u. å.). 

Produktet består af en designmanual der kort præsenterer problemstillingen, samt en 

vision for fremtidig udvikling inden for feltet.  

Efter indledningen præsenteres de forskellige tekniske elementer i varierende 

detaljegrad, og supplerende tekniske tegninger omkring sammensætning af disse 

indsættes for at hjælpe læseren med at danne en helhedsforståelse for systemet.  

Herefter præsenteres en række konceptuelle løsninger, der gennem digitale modeller, 

illustrerer en lang række af de forskellige valgmuligheder der medføres af forskellige 

miljøer. Disse vil blive sat i konteksten af en faktisk lokalitet, for en bedre forståelse, 

men vil ikke forholde sig til alle de relevante faktorer et sådanne projekt faktisk bør 

overveje. 

Senere vil en færdig næste iteration der udarbejdes ud fra feedback fra eksperter 

uploades i projektets Thirdroom. 

Herunder ses en tidlig iteration af en konceptuel illustration: 
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figur 7 

10.0 Diskussion 

I dette afsnit diskuteres mulighederne der kan opstå, som følge af den fortsatte udbredelse 

af regnvandsindsamlende urban agrikultur.  

RIS skaber en mulighed for at bruge regnvand som ressource, men vand kan også med 

fordel indgå i et cirkulært system, frem for den lineære model vi kender i dag. 

Systemerne kan fungere uden tilkobling til eksisterende hydrologisk infrastruktur, og 

kan i praksis fungere som skalerbar decentraliseret vandforsyning. 

Samfundet kan opnå et mere cirkulært vandforbrug, ved bl.a. at benytte alternativ 

vandforsyning i teknologiske sammenhænge som toiletskyl, tøjvask, rengøring, osv. Den 

alternative vandforsyning kan f.eks. være opsamlet regnvand. Da vand ikke 

nødvendigvis behøves at leve op til drikkevandskvalitet, kan “spildevand” fra andre 

brugssammenhænge også benyttes til en række af disse formål. 

På verdensplan er dette et udbredt synspunkt, men på nationalt plan er det endnu ikke 

udbredt i Danmark. Lovgivningen varierer kraftigt mellem lande og herhjemme 

fastholdes en striks lovgivning der kræver drikkevandskvalitet i mange sammenhænge.  
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En ændring af vilkårene for anvendelsen af alternative vandkilder, vil kræve 

forandringer i landets lovgivning, infrastruktur, og byggestandarder. På nuværende 

tidspunkt konstrueres bygninger i Danmark på den måde, at alt vand forsynes gennem 

det samme rørnet. På samme måde betragtes alt vand der forlader bygningen som 

spildevand, uanset hvad det har været brugt til. For at kunne anvende forskellige 

vandkilder til forskellige formål i bygningen, er der derfor behov for at kunne tilføre 

vand gennem forskellige vandrør. 

For at vende tilbage til konceptet om RIS som en potentiel decentraliseret 

vandforsyning, kan et øget fokus på emnet, medfører en større udbredelse i fremtiden. 

Dette vil medføre innovation inden for filtreringsteknologi, sideløbende med at der 

opbygges erfaring og markedet oplever vækst, vil der forekomme prisnedsættelser for 

teknologien. Heraf vil et stigende antal borgere, foreninger, og andre organisationer, 

have mulighed for selv at eje RIS systemer, der producerer drikkevand. I takt med denne 

udbredelse vil behovet for centraliserede vandforsyninger, som de større vandværker 

der er i Danmark, falde i fremtiden.  

Selvom den implementering af urban agrikultur der foreslås i dette projekt, holistisk set 

ikke er det mest effektive middel til at sikre f.eks. food security, kan det fungere som et 

afsæt til at få det implementeret i byen, hvilket udbreder viden, bevidsthed og forståelse. 

Tydeliggørelsen af teknologiens muligheder, vil tiltrække private interessenter, som på 

sigt kan samle faklen op og starte egne kommercielle projekter, der benytter mere 

profitable og effektive teknologiske hydroponik systemer.  

Det vil være fordelagtigt at bibeholde mange både større og mindre aktører, da en 

mangfoldighed af interessenter vil medfører en mere distribueret fødevareproduktion. 

Det danske landbrug aftager ifølge danmarks statistik (2005) en meget stor del af det 

vand der forbruges i den industrielle sektor (se bilag 4). Som tidligere beskrevet kan 

kommercielle projekter som Gotham Greens producere bestemte grøntsager med 20 

gange mindre vand end den almene landbrugssektor (Proksch, 2016, s. 58). Ikke nok 

med at vandforbruget kan sænkes med 95%, kan vandet forsynes af RIS.  
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11.0 Konklusion 

“Hvordan udarbejdes en designmanual til bæredygtig urban agrikultur i København, der 

opsamler og udnytter regnvand?” 

Gennem vores produkt skabes en offentlig vidensbase der bidrager til at give aktører 

lige muligheder for opstart af projekter inden for feltet, hvilket kan medvirke til at 

opretholde et decentraliserede system og modvirke monopol inden for urban agrikultur. 

Foruden dette fokuserer manualens konceptuelle idéer på offentligt tilgængelige 

områder, og anbefaler at de designes som brugbare byrum, der gennem 

borgerinddragelse vil skabe yderligere decentralisering og deraf resiliens.  

Hvis vores produkt har den ønskede effekt og på sigt medfører en udbredelse af 

initiativer der minder om Gotham Greens, kan vandforbruget i forbindelse med 

landbrug sænkes. Når vandbehovet der skal dækkes af de centraliserede vandværker 

mindskes, falder belastningen på grundvandet, og som resultat heraf bliver det til en 

mere stabil vandforsyning. Samfundet kan herigennem distancere sig fra peak water.  
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12.0 Perspektivering 

Såfremt vores designmanual skal hjælpe på byens resiliens via urban agrikultur, kræver 

det bredere implementering i København. Implementering på tagoverflader alene, er 

ikke nok til at løse problematikken. Vi forestiller os at konceptet kan udvides til andre 

steder i byen, såsom tomme byggegrunde, små pladser, garager og andre potentielle 

steder. Dette er et skridt i en den rigtige retning mod bæredygtig udvikling i 

Københavns urbane miljøer. Hvis urban agrikultur skal udbedres på nationalt plan, 

kunne det bl.a. blive en integreret del af nybyggeri.  

Et område der kunne være interessant at undersøge yderligere, er hvorvidt den 

nuværende lovgivning for vandkvalite ifm. brug til vanding, toiletskyl, osv., er mere 

striks end den behøver at være. Skulle det vise sig at vand ikke behøver være af 

drikkevandskvalitet, for at blive anvendt i urban agrikultur, kunne man spare penge på 

filtreringsprocessen af regnvandet. Mindre omkostninger kunne muligvis resultere i at 

flere ville adoptere teknologien.  
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