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”De stigende regnmængder er en stor udfordring 
for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt 
an kan vi sikre byen mod regn samtidig med, at vi 
tilfører byen nye rekreative værdier. Når vi klima-
tilpasser byen med grønne og blå løsninger, som 
det er planen i Skt. Kjelds Kvarter, skaber vi også 
rammerne for et godt byliv og fællesskab” 

Teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal.

Klimakvarter.dk er et projekt under Københavns Kommune. 
Det er et samarbejde mellem Center for Park og Natur, Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter, Københavns 
Gårdhaver, Københavns Energi og Miljøpunkt Østerbro. Besøg os på Vennemindevej 39 eller kontakt os på 
telefon 30 45 48 50 eller mail info@klimakvarter.dk.

Alle illustrationer er lavet af tegnestuen TREDJE NATUR
Læs mere om projektet på www.klimakvarter.dk
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Vision for fremtidens Skt. Kjelds Plads.
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KØBENHAVNS 
FØRSTE KLIMAKVARTER
Grønnere gader, blomstrende forhaver, et rigt dyreliv og landskabelige 
kanaler, der leder regnvand væk fra kvarteret, så vi undgår  vandskader 
ved de store regnskyl. Det er blot nogle af de projekter, vi håber på at 
føre ud i livet i Klimakvarteret på Ydre Østerbro over de kommende år. 

Her i folderen kan du læse om baggrunden for projektet og se de kon-
krete projektforslag til gader og byrum i kvarteret. 

Vi glæder os meget til,  sammen med dig, at gøre Skt. Kjelds Kvarter på 
Østerbro til Københavns første klimakvarter. 

KLIMAKVARTER.DK
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Vandets vej til havnen. Skt. Kjelds Kvarter ligger på Ydre Østerbro, nord for Fælledparken. Vi vil sikre et helt kvarter mod følgerne af skybrud v
at indrette gaderne med kanaler, der leder vandmasserne til havnen, hvor det ikke gør skade.  

7

HVORFOR 
KLIMATILPASNING?
Klimaet ændrer sig. Vi kan se frem til flere kraftige regnbyger og skybrud, 
som dem København de sidste somre har oplevet. Regnskyl med så store 
mængder vand, at kloakkerne ikke kan følge med, og vores kældre bliver 
oversvømmet.

At udvide kloaknettet, så det kan rumme enhver regn, vil være en dyr 
løsning, som vil kræve, at store dele af byen graves op. 

I stedet ønsker vi med Skt. Kjelds Klimakvarter at sikre byen mod de 
kraftige regnskyl med grønne løsninger i gadeplan. Løsninger der skaber 
frodige, smukke byrum og samtidig effektivt leder vand fra skybrud væk 
fra vores kvarter. 

Skybrudsløsninger kan være grønne kanaler i kvarterets bredeste 
gader, hvor vandet kan løbe som i en grøftekant. Eller det kan være nye 
cykelstier, der også fungerer som kanaler og leder  vandmængderne væk 
fra kvarteret og ned i havnen, hvor de ikke gør nogen skade.

Samtidig vil vi lave lokale løsninger som regnbede, der tilbageholder 
vandet, vandsøjler der opbevarer vandet og grønnere gårde der bidrager 
til at forsinke vandet. Det mindsker presset på kloakkerne ved den intense 
hverdagsregn.
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Tåsinge Plads

Skt. Kjelds Plads

Bryggervangen

Bryggervangen
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GRØNNERE GADER 
OG BEDRE BYRUM
Skt. Kjelds Kvarter er blevet udpeget som udstillingssted for klima-
tilpasning i Københavns Kommune. Der er flere grunde til, at netop 
denne del af København er valgt. En af de vigtigste er, at kvarteret 
har brede gader og meget asfalt. Det ønsker vi at lave om på.  

Visionen er, at 20% af de befæstede arealer i kvarteret skal gøres til grønne 
områder, og at 30% af den regn der falder til daglig bliver afledt lokalt 
og ikke ender i kloakken. Sammen med beboerne i kvarteret vil vi finde 
de mest innovative og effektive løsninger til fremtidens klimatilpassede 
byrum og gårdrum. 

Projektet skydes igang i 2012, hvor fokus er på Skt. Kjelds Plads, 
Tåsinge Plads og Bryggervangen. Målet er at indvie de første byrum  
ved en international konference i 2015/2016 om klimatilpasning i 
byer. Løsningerne i klimakvarteret kan således inspirere til grønnere 
gader og bedre byrum i Danmark og resten af verden.

Vi håber, at du vil være med til at gøre ambitionerne til virkelighed 
og gøre vores byrum grønnere og smukkere til gavn og glæde for alle 
borgere i kvarteret. 
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270.000m2

220.000m2

270.000 m2 
Er vejarealet i Skt. Kjelds Kvarter 
i dag. Gaderne er langt bredere, 
end nødvendigt for at kunne 
håndtere den lokale trafik.

50.000 m2 
Grønt areal kan vi skabe, hvis 
vi indretter gaderne efter 
gældende standarder - med 
trafik i begge retninger og 
samme antal parkeringspladser.

Bedre byliv
På den måde skaber vi plads 
til grønne korridorer, vejtræer, 
forhaver og blomstrende byrum. 
Uden at det koster en p-plads.

50.000m2
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...FORDI DER ER 
PLADS TIL DET
Et kendetegn ved Skt. Kjelds Kvarter er, at her er meget asfalt. Ga-
derne virker for store visse steder, og der er områder, hvor de brede 
gader fremstår tomme og ufuldendte. 

Vejarealet i kvarteret udgør i dag 270.000 m2. Vejene behøver ikke 
at være så brede for at kunne håndtere den lokale trafik. Ved at 
indrette gaderne på nye måder kan vi frigøre 50.000 m2 areal, som 
i stedet kan blive til blomstrende byrum, grønne gader, forhaver, 
vejtræer og regnbede. 

En overordnet analyse viser, at vejene i gennemsnit kan være 20% 
smallere og stadig leve op til de gældende standarder. Vi kan altså 
reducere en femtedel af gadearealet og på samme tid skabe bedre 
byrum for fodgængere og cyklister. Uden at det koster en parke-
ringsplads og med samme adgang for busser og biler, som der er til 
kvarteret i dag.  

Asfalt. Bryggervangen v/Landskronagade i dag. Fra asfaltareal til grønt byrum. 
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Bryggervangen v/ Ourøgade i dag
Bryggervangen står som en bred vej 
med parallelparkering i begge sider - 
også i solsiden.

Sol og skygge
Gadelivet kan optimeres ved at kon-
centrere parkeringen i skyggesiden 
langs kontorer og butikker.

Forslag 
På den måde frigøres plads til et 
grønt, rekreativt areal i boligernes 
solbeskinnede indgange uden at 
antallet af P-pladser reduceres.

Eksempel på optimering af gaderum - Bryggervangen v/ Landskronagade og v/ Ourøgade 13

DET OPTIMALE 
BYRUM
Arkitekterne i TREDJE NATUR har arbejdet med at optimere indretnin-
gen af Skt. Kjelds Plads, Tåsinge Plads og Bryggervangen ud fra en 
analyse af de tekniske, bylivsmæssige og trafikale potentialer. Det er et 
komplekst arbejde, som indeholder mange lag, blandt andet:

Sol. Hvor på gaden, er der de bedste lysforhold, og hvilke grønne 
hjørner har størst potentiale?

Indgange. Vi placerer mødesteder og rekreative arealer dér hvor 
beboerne færdes - ved opgange, gårde og butikker.

Trafik. Hvor er trafikken i dag, og hvor meget smallere kan de 
enkelte gader blive og stadig håndtere trafikken? 

Ledninger og rør. Der løber et virvar af kloakledninger, vandrør, el-, 
telefon- og IT-kabler i jorden, som kan begrænse mulighederne for at 
etablere grønne byrum visse steder. 

Terræn. Hvor løber vandet naturligt hen, og hvordan skal kanaler og 
regnbede dimensioneres for at kunne håndtere det?

Det næste opslag viser nogle af arkitekternes indledende analyser. De 
konkrete projektforslag, som følger derefter, viser, hvordan vi kan skabe 
et grønt kvarter med markante byrum og solrige grønne hjørner, mens 
der stadig er plads til både busser, biler og parkering. 
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Bryggervangen i dag

Bryggervangen ved Landskronagade. Mindre byrum på Bryggervangen kan skabe lokale mødesteder langs den grønne kilde.
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BRYGGERVANGEN
DEN GRØNNE KILDE
Krydset hvor Bryggervangen møder Landskronagade er karakteristisk for 
Skt. Kjelds Kvarter i dag. Her er så meget asfalt, at mange mister orien-
teringen. Et stort opstribet asfaltareal er et forsøg på at afhjælpe forvir-
ringen hos fodgængere, cyklister og bilister. Krydset er et oplagt sted at 
lave et flot grønt byrum uden at reducere antallet af parkeringspladser. 

På Bryggervangen er der i dag kontorbygninger på den ene side og bo-
liger på den anden på en strækning på omkring 500 meter. For at skabe 
rum for bedre byliv kan parkeringspladserne flyttes over i skyggesiden, 
og placeres ved kontorbygningerne. Det betyder, at flest muligt beboere 
kan træde direkte ud i et grønt rum frem for at møde asfalt og parkerede 
biler.

Ved at indrette Bryggervangen på den måde, kan vi skabe en grøn kilde 
gennem kvarteret, der gør gaden frodig og kan lede regnvandet til 
havnen ved skybrud. 

På udvalgte hjørner kan kilden bredes ud. Eksempelvis hvor Bryggervan-
gen møder Landskronagade.  Her er god mulighed for vandleg og et 
lokalt grønt byrum til gavn og glæde for beboerne. 
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Skt. Kjelds Plads i dag

Skt. Kjelds Plads. Forslaget er inspireret af dødislandskabet - et dansk kulturlandskab med karakteristiske fordybninger i over- -
fladen. Her kan naturen bryde igennem asfalten.
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SKT. KJELDS PLADS
KVARTERETS
GRØNNE HJERTE
I dag er Skt. Kjelds Plads en stor rundkørsel. Her mødes kvarterets 
tværgående veje omkring en gruppe gamle, flotte træer. Rundkørslen er 
i dag 13 meter bred - tre gange så bred, som trafikken reelt kræver. Det 
betyder at mange bilister kører for stærkt, og at beboerne er afskåret fra 
at benytte det grønne areal i midten. 

Pladsen er et naturligt centrum i kvarteret, og Skt. Kjelds Plads  kan blive 
kvarterets grønne hjerte. Et byrum, hvor det grønne får lov at brede sig, 
og hvor der stadig er plads til trafikken. Et tilgængeligt grønt landskab, 
hvor lyden af pjaskende vand og soppeleg overdøver trafikstøjen.

I kraft af sin centrale placering og sin enorme størrelse på 8000 m2, har 
Skt. Kjelds Plads potentiale til at blive et foregangseksempel for, hvordan 
vi klimasikrer vores byrum til inspiration for ind- og udland. Det endelige 
design skal findes i tæt dialog med beboerne omkring pladsen.
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Tåsinge Plads i dag

Tåsinge Plads. Fra formålsløst asfaltareal til forfriskende grønt areal.
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TÅSINGE PLADS
LOKALT MØDESTED
OG GRØN OASE
I dag er Tåsinge Plads en bunker med vild bevoksning. Et område bebo-
erne omkring pladsen sjældent bruger. Det grønne areal på bunkeren 
er smukt indrammet og solrigt det meste af dagen. Derfor har Tåsinge 
Plads et stort potentiale for at blive et grønt mødested, hvor det lokale 
kultur- og caféliv kan spire. 

Tåsingegade, Ourøgade og Langøgade møder i dag hinanden i et stort 
asfaltareal ved siden af bunkeren, der er uoverskueligt og utrygt at 
færdes på. Det er et eksempel på asfalt, som intet formål tjener, men i 
stedet forstyrrer færdslen. Ved at indrette trafikken anderledes kan vi 
skabe et grønt areal på over 1.000 m2, uden at det koster parkeringsplad-
ser.

Ved at lukke Langøgade af og lade det grønne areal brede sig ud, kan vi 
skabe bedre forhold for både bilister, cyklister og fodgængere. Butiks-
lokalerne kan åbne sig op mod det grønne, og Tåsinge Plads kan blive 
et levende og eftertragtet sted at mødes. Et byrum med rigelig plads til 
hundeluftere, byhaver, bænke, børn og boldspil. Det er sammen med 
beboerne omkring pladsen, at den endelige indretning bliver besluttet.
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Stor karré
I en stor karré er der plads til mange store 
træer uden at gå på kompromis med lyset til 
lejlighederne. Tagene kan begrønnes og belagte 
arealer kan udnyttes til forhalingsbassiner ved 
skybrud og til vandleg.

Smal karré
I den smalle karré er det oplagt at tænke 
facaderne med i både klimatilpasning og 
energirenovering. Grønne og blå facader kan 
indgå i en nytænkning af boligens muligheder. 
Der spares energi, vandet køler bolig og gårdrum 
og vander den grønne facade.

EKSEMPLER PÅ KLIMATILPASNING I GÅRDRUM 29

GRØNNE GÅRDE
ET KENDETEGN I
KVARTERET
En slående oplevelse i Skt. Kjelds Kvarter er graden af åbenhed og inti-
mitet i gårdene. Mange karreer har store, åbne og grønne gårde, hvor 
meget af kvarterets sociale liv udspiller sig. I nogle tilfælde er der også 
private forhaver på gadesiden, hvilket skaber en tryg og velkommende 
stemning. Denne kvalitet er noget, vi skal værne om og styrke.

Københavns Gårdhaver skal i de kommende år forny flere gårde i 
kvarteret. Ud over at skabe en ny og bedre gård er målet at håndtere 
hverdagsregn lokalt. Tagvandet kan opsamles i regnbede, vandsøjler 
eller magasiner og anvendes lokalt til vanding eller leg. Samtidig skal 
gården indrettes, så kælderen holdes tør og vandet løber til gaden og 
herfra ud til havnen ved skybrud.

Gårdene i Skt. Kjelds Kvarter er typiske Københavnerkarréer. Med de 
rigtige løsninger her kan vi inspirere resten af byen til at tage ansvar for 
deres lokale gård og dermed sikre, at vores by bliver klar til at modstå de 
forandringer, som klimaet byder på i fremtiden.
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// 18.08. ÅBNINGSFEST FOR KLIMAKVARTER.DK 
  TÅSINGEGADE KL. 11-15

// 22.09. GRØNNE TAGE I KØBENHAVN 
  INSPIRATIONSTUR

// 27.09. NY TÅSINGE PLADS 
  BORGERMØDE

// 01.10. GRØN HVERDAGSARKITEKTUR 
  INSPIRATIONSMØDE

// 09.10. BRYGGERVANGEN 
  BORGERMØDE

// 25.10. VANDTÅRNE I GADEPLAN 
  INSPIRATIONSMØDE

// 08.11 SKT. KJELDS PLADS 
  BORGERMØDE

VÆR MED TIL AT SKABE KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER

Du kan byde ind med dine idéer til Københavns første klima kvarter, 
møde eksperter inden for forskellige felter, der kan svare på dine 
spørgsmål og få hjælp og ny viden ved vores inspirations- og 
borgermøder. 

Læs mere om de forskellige arran gementer og muligheder på 
WWW.KLIMAKVARTER.DK 

Arkitekter:


