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Høringssvar vedr. Københavns skybrudsplan 

Lokaludvalget på Vesterbro synes, at det er godt, at Kommunen 
endelig fremlægger nogle løsningsmuligheder for et kæmpeproblem 
som har ramt københavnerne og vil ramme os igen. Planen 
forudsætter et stort engagement fra kommune og borgere, men det 
er formentlig nødvendigt for at København ikke igen skal opleve så 
store skader, som efter især d. 2/7 2011 men også d. 14/8 2010. 
Prisen for skybruddet d. 2/7 2012 var ifølge forsikringsselskaberne 
helt oppe på omkring 6 milliarder kr. og der var 120.000 steder med 
vandskader! 
 
Vesterbro har siden det sidste skybrud fokuseret meget på vand. 
Vesterbro Lokaludvalg havde det som dette års tema ”Vand i gaderne 
- 2012” på vores årlige konkurrence om gaderumsprojekter i 
”Vesterbros Gader”. Lokaludvalget har også valgt at støtte ”Vesterbro 
Goes Liquid”, som er et utrolig gennemtænkt forslag til afledning af 
regnvand i Vesterbros gader. Det er meget nødvendigt med nogle 
løsninger hurtigst muligt, da Vesterbro var meget hårdt angrebet d. 
2/7 2011. Vesterbro læner sig opad Valby Bakke på den vestlige side, 
hvor vandet altså ikke kan søge hen og det meste af det centrale 
Vesterbro ligger nærmest i en ”skål”, hvor jernbanen i Vesterbros 
sydlige ende blokerer for at vandet kan komme ud til havnen. Vand 
fra Frederiksberg ender også på Vesterbro, da Frederiksberg ligger 
lidt højere end det meste af Vesterbro. Istedgade er en helt flad gade 
og både Enghave Plads, området ved Absalonsgade/Gasværksvej 
samt Skydebaneparken ligger faktisk endnu lavere. Der er billeder fra 
f.eks. Eriksgade hvor vandet på et tidspunkt når næsten helt op til 
nogle bilers tag, dvs. næsten 1½ meter vand. Enghavevej og især 
Istedgade var floder, da gaden er helt flad og ligger nederst i 
”skålen”. Vandet kan derfor ikke løbe væk fra Istedgade.  
 
Vesterbro Lokaludvalg er tilfredse med at Vesterbro har høj prioritet, 
da vi er det område i København med det mindste grønne område i 
alt 2½ m2 pr. beboer, hvor gennemsnittet er 42 m2 for hele 
København. Vesterbro består også af utrolig mange befæstede 
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områder og pladser, hvor vandet enten bliver liggende eller løber 
videre. Der skal tænkes på at skabe flere områder og pladser med 
mulighed for nedsivning og faskiner. Der skal lægges færre fliser, 
chaussesten, bordursten ol. I stedet skal bede anlægges, så vandet 
kan komme væk.  
 
Vesterbro Lokaludvalg vil anbefale, at Københavns Kommune kigger 
på ”Vesterbro Goes Liquid”. De har nogle rigtig gode løsninger på LAR 
her på Vesterbro. F.eks. at lade regnvandet løbe ad de gader som 
hælder og dermed bl.a. få regnvandet til at løbe til Sønder Boulevard, 
hvor vandet samles i rør som derefter ledes via tunnel ud til havnen. 
Desværre skal tunnellen passere DSB’s område, men det må kunne 
løses ved at grave dybt nok. 
 
Vesterbro Lokaludvalg synes, at det er rigtig godt at Ladegårdsåen 
åbnes og mener også, at den bør genskabes helt ind til Åboulevard. 
Prøv at se hvor stor værdi Århus fik af at åbne åen inde midt i byen. 
 
Grønne tage ville også kunne absorbere noget regnvand. Området 
ved Vesterport Station vil være velegnet. Måske kunne nogle skoler, 
kirker og kommunale bygninger på Vesterbro få grønne tage. 
 
Vesterbro Lokaludvalg kan ikke anbefale at alle anskaffer sig 
højtvandslukker. Det vil primært bare flytte problemet til dem, som 
ikke har en virksom højtvandslukker. Højtvandslukker skal 
vedligeholdes og efterses årligt, ellers virker de ikke. Trykket fra 
vandet kan være så kraftigt at vandet alligevel kommer udenom eller 
igennem højtvandslukkerne.  
 
Vi synes, at der skal anlægges et stort regnvandsbassin ved Otto 
Busses Vej, selvom DSB virker meget lidt glade for idéen. Man kunne 
samtidig have nogle fodboldbaner ovenpå. Da Vesterbro 
overhovedet ikke har nogle fodboldbaner, men skal helt til Bavnehøj 
eller Valby Idrætspark for at kunne spille fodbold. 
 
Vesterbro Lokaludvalg vil anbefale at der bliver lavet separate 
regnvandskloakker hver eneste gang kloakkerne repareres, således at 
vi på et tidspunkt kan komme ud af den fælles-kloakkering, som gør 
skybrudsskaderne endnu værre når spildevand blandes med 
regnvand. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Niels Vestergaard 


