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Indledning
Problemstillinger
Urban agrikultur er en miljøvenlig, resiliens 
skabende teknologi der kan opsamle regnvand 
og producere fødevare til byen, i byen. Der 
mangler imidlertid samling af regler, guidelines og 
erfaringer inden for feltet. 

Der er mange positive aspekter ved 
implementering, men fælles for projekter, med en 
bred vifte af mål, er en kompliceret opstart.

Vision
At bidrage til teknologiens udbredelse i det 
Københavnske byrum, bl.a. ved at gøre det 
nemmere for projekter i opstartsfasen at 
orientere sig inden for feltet, og gøre viden om 
feltet mere tilgængeligt for personer, der ikke 
er bekendt med emnet.

En grønnere by vil på sigt medvirke til at 
sænke byens udledning af drivhusgasser og 
samtidigt give borgerne adgang til flere byrum 
med et naturligt præg. 



Tekniske Elementer
De respektive symboler ved hvert element bruges til de tekniske afbildninger. 



● I længere perioder uden 
nedbør, kan der ophobes 
en betydelig mængde 
forurenende partikler på 
tagoverflader, som havner 
i det opsamlede regnvand 
ved næste nedbørstilfælde 
- et fænomen kaldet first 
flush.

Cisterne
● Opbevarer vand til afgrøder og vil i alle 

systemer der bruger RIS være tilstede.
● Størrelsen af tanken bør i København være 

mindst 5 m3 pr. 50 m2 dyrket jord. Større 
cisterner vil kunne forsyne andre systemer 
som toiletskyl mere effektivt og forebygger 
oversvømmelser mere effektivt ved skybrud.

● Større cisterner vil have 
kapacitet til at forsyne andre 
systemer som toiletskyl og 
forebygger oversvømmelser 
mere effektivt ved skybrud. 
(ændringsforslag).

● First-flush diversion er en praksis, hvor første 
del af det opsamlede vand fra et 
nedbørstilfælde, ledes væk fra systemet, så 
det mest beskidte vand forhindres i at belaste 
de efterfølgende komponenter.

● Vigtigheden af first-flush diversion, afhænger 
bl.a. af den gennemsnitlige periode mellem 
nedbørstilfælde.

First-flush diversion 



Vandingssystemer
● Automatiseret vanding fjerner en stor 

arbejdsbyrde og kan samtidigt vande præcist og 
tilpasset ud fra ændringer i miljøet.

● Simple versioner kan implementeres i uformelle 
systemer.

● Der er æstetiske konsekvenser der ikke er til at 
undgå.

Bede og Jord 
● Bede kan udformes kreativt eller jorden kan 

anbringes direkte på taget med en membran. 

● Bygningens bæreevne vil typisk diktere jordtype 
og dybde. 

● Projekter med socialt fokus vil med fordel kunne 
opdyrke en mindre del af taget og dermed gøre 
plads til brugere og aktiviteter.



Pumpesystem 
● I et system hvor vand opbevares under 

der hvor det skal bruges, vil det være 
nødvendigt at implementere en pumpe.

● Pumpesystemet bruges til at kontrollere 
regnvandssystemets transportering af 
vand. 

● Langt størstedelen af teknologiske 
vandingssystemer kræver desuden en 
pumpe til at skabe et kontrolleret tryk. Rør 

● Gule- & sortstribede linjer illustrerer afløb, 
som transporterer ufiltreret vand fra 
tagoverfladen til resten af systemet.

● Blå- & sortstribede linjer illustrerer vandrør, 
der transporterer behandlet regnvand fra 
vandtanken, mod den urbane agrikultur eller 
andre formål. 



  Filtre
● Filtrering har til formål at fjerne uhensigtsmæssigt 

indhold fra vandet. 
- Grovere filtre stopper større dele såsom blade
- Partikelfiltre fjerner tungmetaller, sedimenter, og 

andre uønskede partikler. 
- Desinficerende tiltag som UV-filtre kan tilmed 

være nødvendig. 
● Antallet af filtrerings-trin varierer efter kvaliteten af 

vandet der kommer ind i systemet. 
● I tilfælde hvor der ophobes mikrobiel eller anden 

kontaminering i cisternen, kan yderligere filtrering ved 
dens output være nødvendig.

Opsamlingsoverflader
● Opsamlingsoverflader har til formål at opsamle 

regnvand, dette vil typisk være tagoverflader eller 
drivhuse.

● Størrelsen på opsamlingsoverfladerne varierer alt 
efter lokale forhold. Størrelsen på taget påvirker 
ikke vandkvaliteten, men mængden af det 
indsamlet vand.

● Overflader af glas eller glat metal er at foretrække 
for at mindske ophobning af skidt og organisk 
materiale.



Andre æstetiske elementer i cases 
præsenteres med følgende grafikker: 

Bede med afgrøder 

Blomsterbede 

Rekreations området

Designmanualen præsenterer en 
række konceptuelle cases der 
tager udgangspunkt i forskellige 
tag størrelser og miljøer, der hver 
især er repræsentative for større 
områder i København. 
Den enkelte case bør dermed 
forstås som eksemplariske 
designforslag, tilpasset forskellige 
lokale betingelser. 

Bæredygtig strømproduktion 

Cases



Det Uformelle
Koncept



Det uformelle koncept er et eksempel på 
implementering af urban agrikultur, på et lille tag 
(ca. 30 m2). Konceptet tager udgangspunkt i en 
frivillig organisations tag, som ligger på ydre 
Nørrebro. 

Taget har en meget lille bæreevene, derfor er der 
kun plads til et begrænset antal elementer på 
taget. Det uformelle koncept er lavet med et lille 
budget, da det er lavet af borgerne og de frivillige 
i lokalområdet. 

Frivillig 
organisations tag

Præsentation af case



Taget er designet med et stort 
rekreationsområde, så de lokale 
borgere, frivillige og besøgende kan 
socialisere.

Derudover er der mange blomster 
frem for afgrøder, da bygningens 
bærerevne er begrænset.

Den grønne stjerne på illustrationen, 
viser at vandet tilgås gennem en 
vandhane, som de lokale bruger til 
manuel vanding af afgrøderne. De 
afgrøder, som bliver dyrket i det 
urbane landbrug, bliver fordelt mellem 
de frivillige de lokale borger.

 

Præsentation af koncept



Grøn Oase
Koncept



“Grøn oase” er et eksempel på implementering 
af urban agrikultur, på et stort tag (ca. 150 m2). 
Oasen tager udgangspunkt i Magasin du Nord’s 
tag, som ligger centralt i København.

Oasen er placeret i et centralt område med 
mange ubrugte omkringliggende tagoverflader. 
Bygningen har en begrænset bæreevene som 
spiller en afgørende faktor og derudover har 
oasen et rigt omkringliggende byliv.  

.  

Magasin Du 
Nord’s Tag

Præsentation af case



Præsentation af koncept

Vand indsamles fra nedløbsrør på 
drivhuset og fra nogle af de 
omkringliggende tage. På baggrund af 
bygningens vægtbegrænsning, dyrkes 
der i konceptet flere blomster end 
afgrøder. En stor del af det indsamlede 
vand, bruges til forsyning af bygningen.

Oasen er designet med et drivhus, fordi 
det muliggør ophold i et større tidsrum 
og under dårligt vejr. Derudover benyttes 
manuel vanding, der gør det muligt for 
de besøgende og de frivillige at 
interagere med den urbane have.

Udbytte fra det urbane landbrug går til 
restauranter og andre madbutikker i 
Magasin.



Havnefronten
Koncept



Havnefronten er et eksempel på implementering 
af urban agrikultur, på et mellem stort tag (ca. 
100 m2). konceptet tager udgangspunkt i et tag 
som ligger i Nordhavnen. 

Taget ved kysten ligger lige ud til vandet, og det 
har derfor en god udsigt. Det blæser meget i 
området omkring havnefronten, og halvdelen af 
taget er placeret i skygge, og den anden halvdel 
er placeret mod solen. Bylivet omkring denne 
case er meget mindre, og bygningen har en 
meget stor bærevene.

Præsentation af case

Havnefronten 
Nordhavn



Konceptet er rettet mod størrer 
produktion af afgrøder, derfor bruges 
der automatisk vanding. Derudover er 
bylivet i området begrænset, og derfor 
er der færre besøgende. Der er ansat 
personale som skal passe og 
vedligeholde det urbane landbrug. 

Havnefronten er designet som et 
drivhus, med et opholdsområdet 
omgivet af blomster som besøgende 
kan benytte sig af. Yderligere er der en 
lille forretning tilknyttet, hvor der bliver 
solgt afgrøder til besøgende og de 
lokale. På højre side af taget er der en 
vindmølle som udnytter de lokale 
vejrforhold, til at producere bæredygtig 
strøm til bygningen.

  

 

 

Præsentation af koncept



Shopping Centret
Koncept



Her præsenteres et koncept på taget af et større 
shoppingcenter (ca. 300 m2). 

Bygningens bæreevne vil ikke være en 
begrænsende faktor og området kan placeres i 
den sydlige ende af bygningen hvor lysindfaldet 
ikke begrænses. Solenergi vil heraf kunne 
udvindes direkte fra området, men etablering af 
skyggende elementer kan være nødvendige for 
at undgå udtørring af afgrøder.

De omkringliggende parkeringspladser skaber et 
naturligt flow af mennesker så salg af råvarer 
eller produkter lavet heraf er ikke urealistisk. 
Derudover vil der være mulighed for at afsætte 
varer til centrets øvrige cafeer og restaurationer.

●

Præsentation af case

Fisketorvets 
Tag Parkering



Den eksisterende bygnings strukturelle 
integritet gør det muligt at producere 
afgrøder i større skala og det store areal 
gør en cafe der aftager fra produktionen 
direkte på grunden mulig. Den 
sydvendte placering skaber ideelle 
forhold for solenergi. Størrelsen af 
projektet gør det oplagt at bruge 
automatiseret vanding og betalt 
arbejdskraft til drift og vedligehold. 
Foruden det primære drivhus bruges 
eksisterende overflader til 
vandindsamling og områder med 
solceller overdækkes med 
glaskonstruktioner der gør det muligt at 
indsamle regnvand fra en større 
overflade.

Præsentation af koncept


