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• Ejet af 8 kommuner i og omkring København

• 1 mio. kunder

• Vand

• Spildevand

• Fjernvarme

• Fjernkøling

• Gas

• Amagerværket

• Vedvarende

energi

• Renseanlæg

i Biofos

HOFOR Hovedstadsområdets Forsyningsselskab
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• København, 2. juli 2011

• Reaktioner

• Kommunal planlægning

• Lovgivning og regulering

• Omkostninger

• Implementering

Overblik



66

2. juli 2011

• > 135 mm regn over der centrale København i løbet af 2-3 timer

• Max. intensitet: 3,1 mm/min

• Anslået gentagelsesperiode: 1.000 år

• Værste registrerede skybrud over København nogen sinde
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• Massive oversvømmelser

• 90.000 anmeldte skader

• Økonomisk tab: 6 mia. kr.
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• Umiddelbare tiltag

– Etablering af nødudløb

– Simple lokale tiltag

– Hængslede dæksler

• Forbedret beredskab

• Kommunal planlægning

• Lovgivning

– Finansiering

– Ejerskab

Reaktioner
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• Vandet samles bag 

kajkanter og løber ned 

i kældre.

Nødudløb
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• Overfladeløsninger 

med udledning til 

havnen

Nødudløb
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• Højvandslukker i kældre

• Hævede nedkørsler til parkeringskældre

• Etc.

Simple lokale tiltag
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Afskudte dæksler er dødsfælder!
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• Klimatilpasningsplan

– Ingen opstuvning til terræn fra 

fællessystem ved en 10-års 

hændelse

– Tilpasning til øgede 

regnmængder gennem 

frakobling af 30% af de 

befæstede flader

• Skybrudsplan

– Nyt servicemål: 

Max. 10 cm vand på veje ved 

en 100-års hændelse

Kommunal planlægning
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Fastlæggelse af servicemål

Investment
Investering Samlet gevinst Skadesomk. efter investering

Gentagelsesperiode (år)

M
ia

. k
r.
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• Oversvømmelseskortlægning

• Risikokortlægning

• Prioritering af områder

• Skybrudskonkretiseringer for 

alle områder

• Implementeringsplan

• Politisk vedtagelse

Kommunal planlægning
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• Detaljerede skybrudskonkretiseringer

• Hovedvægt på overfladeløsninger

• Parker og åbne pladser til forsinkelse

• Veje til transport

• Supplerende underjordiske anlæg

• Fokus på synergier mellem nye 

blå/grønne elementer og

– Livskvalitet

– Trafik

– Urban heat island effect

• Også til hverdagsregn

Kommunal planlægning
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Med de seneste ændringer i lovgivningen kan vandselskaberne 

bidrage til skybrudssikringen gennem:

• Hydraulisk overblik over det samlede

vandsystem

• Underjordiske (traditionelle) løsninger

– Ledninger, bassiner, tunneler etc.

• Overflade (blå/grønne) løsninger

– Medfinansiere kommunale og private projekter

– Betale for transport og forsinkelse af vand

• Inkludere disse omkostninger i vandprisen

Lovgivning og regulering
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Eksempel: Sankt Annæ Plads
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Eksempel: Sankt Annæ Plads



83



84

Eksempel: Enghaveparken
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Skybrudssikring af København og Frederiksberg:

• Vandselskaberne: 8 milliarder kr. for etablering af de nødvendige 

hydrauliske elementer.

• Kommunale omkostninger: Yderligere 100-vis af millioner, 

afhængig af udstyr og ambitioner: Græs eller marmor?

• Private omkostninger: 

Husejere skal selv sikre

deres ejendomme mod 10 cm

vand på vejen og installere

højvandslukker.

Omkostninger
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• Politisk vedtagelse feb. 2015

• Antal projekter: Ca. 500 gående fra 

grønne veje og regnbede til 

omformede søer og Ø 3,5 m 

tunneler.

• Samlet implementeringsperiode:

20-30 år

• Anslået stigning af vandprisen:

Ca. 1000 kr. om året  pr. husstand.

Implementering
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• Niveaumåling på overfladen

– Hvor højt står vandet?

– Hvor længe?

• Flowmåling på overfladen

– Hvor meget vand løber der?

– Hvor længe?

• Flowmåling i tunneller

• Flowmåling i udløb

• Kvalitetsmåling i udløb

• Men kun i ekstremsituationer!

Behov for målinger
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Nis Fink, nifi@hofor.dk

Tak for opmærksomheden!


