
DET KLIMATILPASSEDE 
FREDERIKSBERG

DET VIL VI NÅ:
•	 Maks 10 cm vand på terræn ved skybrud
•	 Afkoble 30 % af Frederiksberg fra kloakken
•	 Mindske varmeøeffekten
•	 Bedre livskvalitet ved at fremme blå-grønne elementer

DET GØR VI:
•	 Etablere mere end 100 projekter over de næste 20 år
•	 Samarbejde i 2-, 4- og 7-partsregi om skybrudstunneler
•	 Samarbejde med Harrestrup Ås omegnskommuner om udvikling af Harrestrup Å

DET KOSTER DET:
•	 Skybrudsindsatsen er estimeret til 2,2 mia. kr. 

HVAD KAN DU GØRE FOR AT SIKRE DIG SELV MOD OVERSVØMMELSER:
•	 Installere højtvandslukker og øvrig oversvømmelsessikring af ejendom
•	 Etablere LAR-anlæg på egen grund
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Frederiksberg skal være en klimaby for fremtiden. Det er én af de fire hjørnesten i Frederiksbergstrategien. 
Klimabyen for fremtiden omfatter tre mål, de er: Den klimatilpassede by, Den CO2-neutrale by og Bæredyg-
tig mobilitet. De to sidstnævnte kan der læses yderligere om i Frederiksbergstrategien og i Kommunepla-
nen. Dette notat kun omhandler kun Den klimatilpassede by.

Det vi forstår ved den klimatilpassede by er, at risikoen for oversvømmelser og følgeskader minimeres og 
grønne og blå elementer fremmes. Vi gør byen sundere og mere robust ved at vælge helhedsorientere-
de løsninger, der er særligt velegnede til tætte byer som fx Frederiksberg. Klimatilpasningen integreres i 
kommunens øvrige planlægning og byudvikling, så løsningerne opfylder flere formål, og vi opnår synergi, 
ligesom vi får mere ud af investeringerne.

For at opnå målet om den klimatilpassede by skal vi: 

• Gennemføre en langsigtet, fleksibel og helhedsorienteret klimatilpasning i samarbejde med 
 Frederiksberg Forsyning samt andre kommuner og forsyningsselskaber. Indsatsen baseres på en  
 kombination af lokale og tværkommunale sammenhængende løsninger, der transporterer, forsinker,  
 nedsiver og opmagasinerer regnvand.

• Styrke samarbejdet med vidensinstitutioner, beboerforeninger og erhvervsliv om tiltag, der kan   
 forebygge oversvømmelser og samtidig inddrage borgere og virksomheder i planlægning af 
 konkrete, lokale løsninger.

Klimatilpasning er en central del af målsætningerne i Frederiksbergstrategien, og derfor arbejder kommu-
nen målrettet med klimatilpasning, så Frederiksberg kan håndtere de hyppigere skybrud og varmere somre.

Klimatilpasningsindsatsen indebærer, at der skal udvikles innovative miljø- og klimaløsninger, som skaber 
bedre livskvalitet for borgerne, og som er særligt velegnede til tætte byområder som Frederiksberg – så 
Frederiksberg bliver et bæredygtigt storbyområde, der er rustet til fremtidens klima.

Der er nogle særlige forhold, der gør sig gældende på Frederiksberg:

• Frederiksberg har en stor bygningsmasse, og en høj befæstelsesgrad, så derfor er der begrænsede  
 muligheder for at nedsive vandet lokalt

• Frederiksberg Kommune er delvist selvforsynende med drikkevand, så derfor er det vigtigt at tage  
 hensyn til dannelse og beskyttelse af grundvandet 

• Frederiksberg ligger på en bakke omkranset af Københavns Kommune på alle sider, og derfor er   
 Frederiksberg afhængig af, at vandet kan ledes gennem København.

DEN KLIMATILPASSEDE BY
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I forlængelse af Frederiksbergstrategien lavede Frederiksberg Kommune i 2012 en klimatilpasningsplan, 
der indeholder langsigtede mål og strategier for kommunens klimatilpasning.

Målet er at gøre Frederiksberg robust, så byen hurtigt kan blive funktionsdygtig igen, når skybrud har sat 
den under pres og påvirket byens og kommunens funktion. Konkret er målene:

• At fremtidens oversvømmelser skal minimeres ved at etablere lokale anlæg til håndtering af sky  
 brud. Kommunen har et mål om at der højst én gang hvert 100 år må stå mere end 10 cm vand på  
 terræn

• At lokal håndtering af regnvand skal fremmes, blandt andet ved hjælp af grønne tage samt nedsiv  
 ning og genbrug af regnvand. 30 % af regnvandet skal være afkoblet fra kloaksystemet inden for   
 100 år

• At beplantning, træer, grønne overflader og åbne vandelementer skal fremmes for at skabe en 
 blå-grøn by, som samtidig er med til at reducere effekten af de fremtidige temperaturstigninger

Nedenfor redegøres der for, hvordan gennemførelse af skybrudsprojekterne i rammeansøgningen kan 
bidrage til at opfylde de tre mål i Klimatilpasningsplanen.

Overordnet bliver indsatser til håndtering af regnvand prioriteret efter følgende hierarki, medmindre lokale 
forhold (som fx pladskrav, forurening, mv.) forhindrer det:

1. Anvendelse af regnvand som lokal ressource (omfatter fx genbrug, dannelse af grundvand ved   
 nedsivning og nedkøling ved fordampning og overfladisk opmagasinering)

2. Afledning af regnvand (omfatter fx underjordiske bassiner og rør, skybrudsledninger).

I rammeansøgningen fra 2016 er overfladeprojekterne blevet kvalificeret gennem udvikling af typologier, 
som kategoriserer projekterne i skybrudsveje, skybrudsledninger, forsinkelsespladser og forsinkelsesveje. 
Desuden er der i rammeansøgningen foretaget en vurdering af kapaciteten i de enkelte projekter.

MÅL OG STRATEGIER FOR KLIMATILPASNING
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Skybrudsindsatsen skal tage højde for, at Frederiksberg ligger på en bakke, og at vandet fordeler sig i fire 
såkaldte deloplande, som er naturligt skabt af Frederiksbergs topografi, og som byen derfor er inddelt i. 
Vandhåndteringen inden for hvert af de fire deloplande består af en række gensidigt afhængige, sammen-
hængende projekter.

Klimatilpasningsprojekterne hænger således sammen i et større hydraulisk system, der er styrende for 
vandhåndteringen på de forskellige dele af Frederiksberg. Nogle af de mange sammenhængende projekter 
leder vandet ad skybrudsveje, -tunneler eller -ledninger ud af kommunen. Andre bremser vandet og forsin-
ker det undervejs i bassiner, forsinkelsesveje eller forsinkelsespladser. Endelig er der en lang række grønne 
veje, der kan forsinke, nedsive og lede overskydende vand videre til større såkaldte skybrudsgrene.

Princippet i skybrudsindsatsen er, at opstrøms skal vandet forsinkes, så det ikke løber ned og belaster 
lavtliggende områder, og nedstrøms skal vandet transporteres væk, så det ikke opstuves og skaber over-
svømmelser. Overordnet prioriteres forsinkelses- og nedsivningsprojekter opstrøms, selv om borgere og 
erhvervsdrivende i de højtliggende områder ikke umiddelbart oplever problemer med oversvømmelser, fordi 
der her kan opnås størst mulig effekt samlet set.

HYDRAULISK SAMMENHÆNG I SKYBRUDSINDSATSEN
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Ydermere prioriteres overfladeprojekter frem for projekter i jorden, både fordi overfladeprojekterne er 
billigere, og fordi de kan skabe merværdi i form af blå-grønne elementer på overfladen.

I den grad det kan lykkes at prioritere overfladeprojekter og skabe plads til mere natur i byen i form af grøn 
beplantning, kan klimatilpasningen bidrage til en bedre livskvalitet i hverdagen. Blå-grønne åndehuller kan 
styrke og videreudvikle Frederiksbergs særlige identitet som en smuk, grøn og oplevelsesrig by og 
fastholde Frederiksberg som en attraktiv destination i hovedstaden.

Skybrudsindsatsen indeholder derfor en lang række overfladeprojekter, der kobles sammen med bassiner 
og ledninger under jorden, hvorved der skabes et sammenkoblet net af projekter, som er hydraulisk 
forbundne.

Frederiksberg er inddelt i fire deloplande, der hver især munder ud i en af de fire skybrudsgrene, der skal 
lede store dele af vandet fra Frederiksberg ud af kommunen mod recipienter som Damhussøen, Svanemøl-
lebugten eller Københavns Havn. Der kan imidlertid ikke transporteres vand ad disse skybrudsgrene, før 
tunnelerne er anlagt. Disse skybrudsgrene forventes at være klar til ibrugtagning i 2025-2030.
 
Et eksempel på den hydrauliske sammenhæng er i Vodroffsvej-området, hvor det ikke nytter at etablere en 
skybrudsvej på de øvre dele af Danasvej, før systemet længere nede mod søerne er klar til at tage imod 
vandet og lede det videre ud i Sankt Jørgens Sø/Vesterbrotunnelen. Et andet eksempel, på hvordan den 
hydrauliske sammenhæng er styrende, er Fuglebakkekvarteret, hvor skybrudsvejen på Egernvej ikke kan 
etableres, før der er skabt forbindelse til Grøndalsparken.

Skybrudsindsatsen understøtter primært målet om, at der højst må stå 10 cm vand på terræn, men over-
fladeprojekterne kan desuden bidrage til opfyldelse af målene om afkobling af regnvand og reduktion af 
varmeøeffekten. Foruden skybrudsindsatsen kan supplerende tiltag, fx etablering af grønne tage, bidrage til 
opfyldelse af de tre mål i Klimatilpasningsplanen. 
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Frederiksberg skal i løbet af de næste 20 år realisere skybrudsprojekter til en samlet værdi af 2,2 milliarder 
kroner. Frederiksberg har lavet en langsigtet strategi, og finansieringen er på plads – nu skal projekterne 
implementeres, så strategien bliver realiseret.

Skybrudsprojekterne gennemføres i etaper, hvilket først og fremmest kræver, at Frederiksberg Kommune 
og Frederiksberg Forsyning hvert år vedtager en pakke af projekter, som de ønsker at realisere. Mængden 
af projekter i en projektpakke kan variere.

Den løbende vurdering og prioritering af, hvilke projekter der skal gennemføres, og hvornår de skal gen-
nemføres, er bestemt af tre prioriterede hensyn: Hydraulisk sammenhæng, økonomisk effektivitet og byud-
vikling. Disse tre hensyn skal afvejes og tilgodeses i skybrudsindsatsen, så der opnås en samfundsøkono-
misk optimal løsning, der opfylder målene i klimatilpasningsplanen og lever op til visionerne i 
Frederiksbergstrategien.

Arbejdet med klimatilpasning er forbundet med usikkerheder.

For det første er det en væsentlig usikkerhed, at klimaet og dermed også byens behov ændrer sig over 
tid. Derfor arbejder Frederiksberg for at anvende så robuste løsninger som muligt, så skybrudsprojekterne 
løbende kan samtænkes med byens behov og fremtidens klima.

For det andet er klimatilpasning et relativt nyt fagområde, og klimatilpasning indebærer anvendelse af nye 
teknologier. Derfor vil der i takt med implementeringen af de mange projekter blive genereret viden og erfa-
ringer, der skal opsamles, fastholdes og udnyttes. Erfaringerne med skybrudsprojekterne vil skabe mulighed 
for løbende at optimere arbejdsprocesser, så projekterne kan implementeres hurtigere, billigere og mere 
effektivt, og samtidig vil erfaringerne skabe muligheder for innovation, der kan omsættes til vækst. Det sam-
me vil gælde indsatsen for opnåelse af de øvrige mål. Gennem anvendelse og udvikling af viden vil klimatil-
pasnings- og skybrudsindsatsen understøtte målsætningen i Frederiksbergstrategien, om at Frederiksberg 
skal være en dynamisk vidensby.

IMPLEMENTERING OG ERFARINGSOPSAMLING
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Klimatilpasningsprojekterne kræver løbende planlægning, koordinering og samtænkning med andre 
projekter både på Frederiksberg og i forhold til andre kommuner og forsyningsselskaber.

Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning kan ikke håndtere udfordringen alene. Projekterne 
kræver, at kommunen, forsyningen, borgerne og den private sektor arbejder sammen om at skabe gode 
løsninger, der både tilgodeser de klimamæssige udfordringer, bidrager til grønne vækstmuligheder for den 
private sektor og styrker den blå-grønne by.

Planlægningen af klimatilpasningsprojekterne er styret af de prioriterede hensyn til hydraulisk sammen-
hæng, økonomisk effektivitet og byudvikling, der skaber behov for løbende koordinering med andre typer 
projekter på Frederiksberg. For skybrudsprojekterne gælder derudover, at de skal koordineres på tværs af 
kommunegrænser, fordi Frederiksberg indgår i en række forpligtende samarbejder, der har indflydelse på, 
hvor meget vand der kan transporteres ud af kommunen, og til hvilken pris. Endelig er behovet for løbende 
koordinering med Frederiksberg Forsyning blevet forstærket, efter at medfinansieringsbekendtgørelsen har 
skabt nye lovgivningsmæssige rammer for økonomien.

Skybrudsprojekter som Sankt Jørgens Sø, Grøndalen og Bispeengen m.fl. skal håndtere vand fra flere 
kommuner, og derfor skal de realiseres som fællesprojekter mellem kommunerne og deres forsyningssel-
skaber. Disse fællesprojekter er meget omfattende, fordi de er meget omkostningstunge, og fordi de skal 
realiseres over årtier, hvilket skaber behov for at formalisere samarbejdet på tværs af kommunerne. Herud-
over kan private aktører på Frederiksberg gennemføre selvstændige projekter sammen med forsyningen.

BEHOV FOR NYE SAMARBEJDER, PLANER OG PROCESSER

Derfor har Frederiksberg Kommune etableret formelle samarbejder med Frederiksberg Forsyning, Køben-
havns Kommune og HOFOR samt en række andre kommuner og forsyningsselskaber. Dette er et led i den 
risikostyring, der er nødvendig som følge af klimaændringer, anvendelse af nye teknologier og den meget 
lange realiseringsfase.

Samarbejdsaftalerne indeholder en overordnet erklæring om og forpligtelse til koordinering af og samarbej-
de om realisering af klimatilpasningsprojekter og skybrudsledninger. I aftalerne forpligter parterne sig også 
til en løbende styring og optimering af projektøkonomien i de fællesfinansierede skybrudsprojekter, hvilket 
giver øget investeringssikkerhed.

Aftalerne er essentielle for at sikre en overordnet robust, fleksibel og langsigtet afvandingsplan for hele 
hovedstadsområdet og er dermed også af stor betydning for klimatilpasningen af byen.
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De mange planlægningsmæssige hensyn og anvendelsen af nye teknologier, der skal implementeres og 
driftes på nye måder, nødvendiggør, at der udvikles nye standarder for alle dele af arbejdet med klimatilpas-
ningsprojekterne, så implementeringen af de mange projekter bliver funderet på systematiseret viden om 
planlægning, anlæg og drift.

UDVIKLING AF NYE STANDARDER

Planlægning

Planlægningen af klimatilpasningsprojekter vil følge et årshjul, der er under udarbejdelse på baggrund af de 
første pilotprojekter, der er anlagt og har stået sin prøve i byens rum, fx på Helenevej. 

Som led i planlægningen udarbejdes årligt en statusrapport for klimatilpasningsindsatsen til brug for 
kommunens politikere og forsyningens bestyrelse. Herefter sker der en prioritering, hvor kommunen og 
forsyningen prioriterer og igangsætter projektpakker og under hensyn til klimatilpasningsplanen, 
rammeansøgningen og øvrig byudvikling. Tæt koordinering og samarbejde med Frederiksberg Forsyning er 
et vigtigt led i denne prioritering.

Derefter indgår udvalgte projektforslag i årets budgetforhandlinger.

Anlæg

Anlægsfasen for de enkelte klimatilpasningsprojekter kan variere fra få måneder til flere år afhængigt af pro-
jekternes størrelse og kompleksitet. Alle klimatilpasningsprojekter vil dog følge en fast proces og en række 
standarder for at sikre, at de tekniske og administrative processer forløber smidigt og effektivt.

Kommunen og forsyningen forelægges anlægsforslag for de enkelte projekter, herunder detaljeret budget, 
redegørelse for hydraulisk kapacitet, æstetik og rekreativ funktion mv. til politisk godkendelse.

Forud for projektering af anlægsprojekter er en borgerdialog, som vil iværksættes i forbindelse med kvali-
ficering af projekterne. Under projektering myndighedsgodkendes og detaljeres projekterne, hvorefter an-
lægsfasen kan finde sted. Efter endt anlægsfase udarbejdes en afrapportering med opgørelse af regnskab 
til Forsyningssekretariatet, hvoraf det fremgår, at klimatilpasningsprojektet er omkostningseffektivt sammen-
holdt med et traditionelt kloakprojekt under jorden.

Hvert år foretages en afrapportering, og resultatet offentliggøres i den årlige statusrapport.
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Drift

Drift af skybrudsprojekter kræver mere årvågenhed end traditionelle projekter. Dels er det vigtigt, at anlæg-
gene løbende overvåges og vedligeholdes, så den hydrauliske funktion opretholdes, når skybruddet kom-
mer. Dels er det vigtigt, at der hurtigt rengøres, så skybrudsanlægget er funktionsdueligt igen.

En vigtig del af driften er at monitorere allerede implementerede projekter, så viden og erfaringer med klima-
tilpasning kan samles op og bringes ind i kommende projekter. Således sikres det, at arbejdet med klimatil-
pasning løbende optimeres, så det kan udføres omkostningseffektivt og med maksimal hydraulisk effekt.

Også indsatsen omkring drift og monitering af implementerede projekter afrapporteres i den årlige status-
rapport.
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Her følger et overblik over vigtige aktiviteter i de senere års indsats for at klimatilpasse og skybrudssikre 
Frederiksberg:

VI ER GODT I GANG
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Vi er godt i gang 

Her følger et overblik over vigtige aktiviteter i de senere års indsats for at klimatilpasse Frederiksberg: 

År  Planer Projekter Aftaler 

2012 Klimatilpasningsplan 
En strategisk plan for klimatilpasnings- 
og skybrudsindsatsen. Her udpeges 
højrisikoområder, og der opstilles mål 
og handlestrategier for indsatsen. 

  

2013 Skybrudskonkretiseringsplan  
(Frederiksberg ØST) 
En konkretisering af 
klimatilpasningsplanen, der indeholder 
skitseforslag til, hvordan regnvand kan 
transporteres og tilbageholdes på 
overfladen på Frederiksberg Øst. 

  

2014 Skybrudskonkretiseringsplan 
(Frederiksberg VEST) 
En konkretisering af 
klimatilpasningsplanen, der indeholder 
skitseforslag til, hvordan regnvand kan 
transporteres og tilbageholdes på 
overfladen på Frederiksberg Vest. 

Helenevej 
Kommunalt medfinansierings-projekt 

 

Harrestrup Å-aftalen 
Samarbejdsaftale om håndtering af 
skybrudsvand omkring Harrestrup Å. 
Indgået af seks forsyningsselskaber 
og ti kommuner.  

 

2015  Lindevangsparken  
Kommunalt medfinansierings-projekt. 
Lindevansparken var et såkaldt VANDPLUS 
projekt, der blev udført i samarbejde med 
Realdania, Lokale og Anlægsfonden og 
Naturstyrelsen. 
 
Rådmand Steins Allé 
Kommunalt medfinansierings-projekt 
 
Klimatilpasningsprojekt i Zoologisk Have: 
Tasmanien 
Privat medfinansieringsprojekt mellem 
Zoologisk Have og Frederiksberg Forsyning 

Rammekontrakt mellem FF og FK 
 
7-partsaftalen 
Samarbejdsaftale mellem fire 
kommuner og tre forsyningsselskaber 
 
4-partsaftalen 
Samarbejdsaftale mellem FF, FK, KK 
og HOFOR 
 
2-partsaftalen 
Samarbejdsaftale mellem FF og FK 

 

2016 Rammeansøgningen 
Ansøgning til Forsyningssekretariatet 
om 56 skybruds-projekter, hvoraf fire 
af dem er puljer. I alt er der ca. 200 
enkeltstående projekter. 

Madvigs Allé 
Kommunalt medfinansierings-projekt og 
cykelstiprojekt 
 
Mariendalsvej 
Kommunalt medfinansierings-projekt 
 
Ærøvej 
Kommunalt medfinansierings-projekt 
 
Skolen på Duevej 
kommunalt medfinansierings-projekt. 
Skolegårdsrenoveringen er også et 
skybrudsprojekt. 
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FØ01FØ01  
Nordre Fasanvej NordNordre Fasanvej Nord
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Borgmester Fischers VejBorgmester Fischers Vej
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FØ19FØ19  
Frederiksberg Søpark Frederiksberg Søpark 

5.700 m5.700 m33

FØ14FØ14  
Julius Thomsens Plads Julius Thomsens Plads 

1.000 m1.000 m33

FØ22FØ22  
Frederiksberg Rådhusplads Frederiksberg Rådhusplads 

2.000 m2.000 m33

FØ21FØ21  
Frederiksberg Rådhus P-plads Frederiksberg Rådhus P-plads 

5.000 m5.000 m33

FV01
FV01

Egernvej Anlægget

Egernvej Anlægget
3.100 m
3.100 m 33

FV11FV11  
Frederiksberg Idrætspark Frederiksberg Idrætspark 

3.000 m3.000 m33
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FV22FV22
Søndermark Kirkegård
Søndermark Kirkegård

1.000 m1.000 m33

FV20FV20
Solbjerg ParkkirkegårdSolbjerg Parkkirkegård

2.000 m2.000 m33

FV
16

FV
16

Li
nd

ev
an

gs
pa

rk
en

Li
nd

ev
an

gs
pa

rk
en

2.
00

0 
m

2.
00

0 
m

33

FØ10
FØ10Langelands plads

Langelands plads1.500 m
1.500 m 33

FØ02
FØ02

Bispeengen Øst

Bispeengen Øst

1.900 m

1.900 m
33

Kommunale skybrudsprojekterKommunale skybrudsprojekter
på Frederiksbergpå Frederiksberg
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Du lan læse mere på: www.frederiksberg.dk/skybrudsprojekter


