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Regulering af byens 
vandbalance gennem 
klimatilpasningen



Med de ekstremer vi oplever er den aktuelle
klimatilpasning så den rigtige?
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Tørke er alvorligt for byernes grønne områder, landbruget og naturen
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Byens vandsystemer
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Oversigt over muligheder

1. “More per drop” – få mere ud af det 
indvundne vand
 Stop lækager
 Effektiviser vandforbruget
 Genbrug vand (sekundavandssystemer)

2. Håndter regnen ud fra et 
forsyningsperspektiv
 Opsamling af regn i tanke og bassiner 

for direkte brug
 Opfyldning af jordens magasiner før 

bortledning 
 Nyt princip for håndtering af regnafstrømning i 

byområder?
 Nyt princip for dræning af marker?
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T=10 år

T=100 år
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Binning et al., 2005

Københavns vandbalance (mio. m3)
Københavns skybrudsplan ændrer ikke ved balancen



Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning

Gentagelsesperiode, T

Hændelsens størrelse
(mm nedbør)

Hvis regnen skal udnyttes som ressource handler det om de små regn
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Trussel!

Resource!
I Danmark udgør nedbør under 15 mm 

85 % af årsafstrømningen

Klimatilpasningen 
indrettes efter de 
store hændelser

De små hændelser 
ryger med i købet



Tre-trins modellen  systematisk fokus på både oversvømmelse og tørke
(The Three Points Approach, 3PA)
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Jordens magasiner fyldes op, 
vand opsamles til forbrug, 

fordampning øges

≤ 15 mm       15 - 70 mm > 70 mm

Forhøjede sokkelkoter
Kontrollerede oversvømmelser

Beredskabsplaner

Overskydende vand 
forsinkes og ledes 

langsomt bort

Step 1:
Ressource

Step 2:
Sikker by også ved store regn

Step 3:
Minimiering af skader



For opfyldning af jordens magasiner skal håndteringen drejes 90º



Vandet skal håndteres på tværs af terrænfaldet



Bygning ByKvarter

Der kan arbejdes på flere skalaer



Eksempel på udnyttelse af regnen som direkte forsyningsressource: Nye
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Collection 

Sekundavand
“Fit for purpose”

Sydney Water, recycled water

Nye er en spændende case. 
Er det en enlig svale, eller udtryk for en
systemisk ændring?



Typisk rækkefølge for udvikling af en bys vandsystemer
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Er tiden kommet til at danske
byer bliver ‘water cycle cities’?



Vi bør dygtiggøre os i de naturbaserede metoder
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