
Vi skal løfte i flok 

For at klimatilpasse Frederiksberg skal kommunen, 
forsyningen, borgerne, den private sektor og videns 
institutioner arbejde sammen om at finde de  gode 
løsninger. 

Kommunen og forsyningen har anlagt forsinkelses-
bassiner flere steder på Frederiksberg, der samler 
regnvandet op og langsomt frigiver det. Frederiksberg 
samarbejder også med andre kommuner og forsynin-
ger for at håndtere vand på tværs af kommunegrænser.
I samarbejde med private aktører udvikler Frederiks-
berg kommune nye løsninger og der samarbejdes med 
videns institutioner for at dokumentere effekten af de 
løsninger der anvendes.

Borgerne selv kan også gøre meget og som minimum 
skal borgerne selv sørge for at sikre at deres ejendom 
kan tåle at der står ti cm vand i skel.

Se information på: 
https://www.frederiksberg.dk/skybrudsprojekter

Langelands Plads

Bygning af parkeringskælder, legepladsrenovering 
og skybrudsprojekt i samme anlægsprojekt

• Forsinkelsesbassin, der kan håndtere op til 
800 m³ regnvand

• Fliser som regnvandet kan sive ned igennem. 
Vandet kan også blive fordampet fra fliserne, 
hvilket kan være med til at sænke tempera-
turen når det er varmest

• Fliserne indeholder også et stof der, 
når solen skinner på dem, kan nedsætte 
NOx-forurening

• P-kælder med plads til 207 biler, 
hvor 10 er elbilpladser

Strategi for kobling af bytræer 
til skybrudsprojekter

Fremtidens klima stresser vores bytræer grundet 
varmere og mere tørre somre, som bevirker at træerne 
i længere perioder lider af vandmangel. 

Derfor har Frederiksberg kommune i forbindelse med 
nogle skybrudsprojekter koblet nyplantede bytræer 
på systemerne. Træerne bliver direkte vandet og kan 
dermed omsætte og fordampe skybrudsvand, således 
at regnvandet udnyttes aktivt.

Træerne er også, via deres fordampning, med til 
at mindske varmen om sommeren. Frederiksberg 
kommune har fokus på varmeø-effekt (varme områder 
i byen der skyldes store arealer med bebyggelse og 
asfalt) og er ved at udarbejde et katalog med forskel-
lige initiativer til at mindske varmeø effekten.
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Klimaby nu og i fremtiden

Når det handler om at omstille byen til fremtidens klima 
går Frederiksberg forrest, så byen bliver robust over for 
mere og kraftigere regn og flere tørkeperioder. 
Senest i 2036 skal der være etableret et robust 
skybrudssystem, som fungerer i samspil med det 
eksisterende spildevandssystem. Derfor vil der i de 
kommende år blive anlagt mange skybrudsprojekter.
Regnvand skal genbruges gennem intelligente løsninger, 
så det bliver en ressource i byen for eksempel til 
afkøling af byen og vanding af byens træer. 

Egnede arealer udnyttes til øget beplantning og for-
dampning af regnvand, som foruden at nedkøle byen 
også øger biodiversiteten.

Klimaveje hvad er det?

Ved alle veje, hvor der er etableret skybrudsanlæg, 
vil der blive/er der opsat et skilt med Frederiksbergs 
klimavej logo. Hermed bliver alle gjort opmærksom 
på, at det er en speciel vej, hvor der skal tages ekstra 
hensyn. Det gælder både for borgerne, der bor på 
vejene, men også de aktører, der kommer på besøg for 
at udføre for eksempel gravearbejde, bygningsrenove-
ringer eller afrensning af facader. Det er grundejeres 
forpligtelse, når der hyres en håndværker ind til at 
arbejde, at håndværkerne bliver gjort opmærksom på, 
at der er tale om en klimavej, og sikre at de følger de 
hensyn, der skal tages på klimavejen.

Frederiksberg Kommune har udarbejdet materiale 
for samtlige klimaveje på Frederiksberg, hvori det er 
beskrevet, hvilke særlige hensyn der skal tages på 
       hver enkel  vej.

Regnvand, der tilbageholdes 
eller nedsives i de højtliggende 
områder af Frederiksberg, kan 
bidrage til at skabe rekreative 
blå-grønne byområder og 
reducerer samtidig problemer 
med oversvømmelser i de 
lavtliggende områder.

Før
klimatilpasning

Efter
klimatilpasning

frederiksberg arbejder aktivt med:


