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Frederiksberg Kommune er de seneste 
år blevet ramt af flere voldsomme sky-
brud, der har forårsaget store skader på 
infrastruktur og ejendomme. Særligt 2. 
juli 2011 opstod voldsomme skader som 
følge af ekstrem regn. 

125 kommunale ejendomme blev 
ramt af vandskader i større eller mindre 
grad, og Frederiksberg Kommune øn-
skede derfor en registrering af årsager 
til skybrudsskaderne samt mulige tiltag 
og omkostninger ved implementering 
af tiltagene. 

Slutproduktet blev en operationel 
rapport om, hvordan kommunen kan 
reducere risikoen for oversvømmelser. I 
det vedtagne budget 2016 er der afsat 
anlægsmidler til at implementere en 
større andel af de tiltag, der er beskre-
vet i rapporten. 

Der er dog allerede i 2015 sat tiltag 
i værk på nogle af kommunens mest 
udsatte bygninger. Det drejer sig om 
Skolen ved Søerne og Børnehuset Sankt 
Jørgen, som blev ramt igen i august 
2014. Formentligt på grund af deres 
lave beliggenhed, hvor blandt andre 
Vodroffsvej ligger under vandspejlet på 
Søerne i København.

Skolen ved Søerne 
En ekstern rådgiver udarbejdede i slut-
ningen 2014 en mere detaljeret rapport, 

som analyserer forholdene og risikoen 
for skybrud på de to ejendomme og 
to skolegårde, som Skolen ved Søerne 
består af. Der ligger nu en godkendt an-
lægsbevilling på 2,7 millioner kroner til 
projektering og udførsel af de fleste af 
de tiltag, som rapporten anbefaler.

Projektet kører i tre etaper med tre 
særskilte udbud: 

Etape 1 er allerede udført i sommeren 
2015, etape 2 løber over december 2015 
til januar 2016, og etape 3 bliver udført 
i skoleferien 2016. 

På etape 1 udførte vi både uden-
dørsarbejder og indendørsarbejder, 
hvor vi sikrede, at overfladevand ikke 
trænger ind i bygningerne. For eksem-
pel udførte vi støbte betonopkanter på 
kældertrappeskakter og atriumgård, 
ændring af nogle kloakledninger samt 
montering af højtvandslukkere i nogle 
gulvafløb i kældre. 

På etape 2 på skolebygningen på Filip-
pavej 2 afprøver vi en ny type højtvand-
slukke, en ”HVL800 Hybrid Bypass 
Station”. Den har været anvendt flere år 
i Tyskland med gode resultater og fun-
gerer sådan, at selv ved tilbageløbstryk 
fra hovedkloakken lukker højtvandsluk-
ket i brønden. Der er en bypassfunk-
tion, hvor man ved hjælp af to stærke 

pumper i brønden presser kloakvand fra 
bygningssiden og ud i kloaksystemet 
ved højt tryk. Det vil sige, at bygnin-
gens kloak kan benyttes som normalt 
selv under et skybrud. 

I etape 2 udfører vi også omlægning 
af kloakledninger og af flere tagnedløb. 

I etape 3 udføres forsænket boldbane til 
forsinkelsesbassin (LAR-løsning) og ny 
gårdhave på Filippavej 2, som udføres 
som forsinkelsesbassin (LAR-løsning). 

Ideen med at opdele projektet i tre eta-
per var, at udførsel af arbejderne så kan 
ske mest muligt i skoleferierne, sam-
tidig med at arbejderne i nogen grad 
havde hastekarakter.

Alle kommunale skoler gennemgås
Undervisningsudvalget i Frederiksberg 
Kommune har ønsket at undersøge 
mulighederne for klimatilpasning, når 
man renoverer skolegårde, så man får 
moderne lege- og aktivitetsområder 
med klimavenlige belægninger frem for 
asfalt. 

I forhold til klimatilpasning og sik-
ring mod skybrud er skolernes udearea-
ler et oplagt sted at vurdere muligheder 
for og implementering af klimatiltag fx 
i form af permeable belægninger eller 
grønne arealer for nedsivning og forde-

Arbejdet med at sikre Frederiksbergs kommunale 
bygninger mod vandmasser er i fuld gang. Skolen 
ved Søerne og Børnehuset Sankt Jørgen er allerede 
godt rustet til næste skybrud. 

Af | Kristoffer Koch Bentzen, bygningskonstruktør, Frederiksberg Ejendomme.
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ling af regnvand, så det ikke belaster 
kloaksystemet. 

Indtil videre har Frederiksberg Kom-
mune fået udarbejdet en screeningsrap-
port, som beskriver mulige løsninger på 
skolerne i Frederiksberg. Projektet er 
opdelt i to typer tiltag – LAR-løsninger i 
skolegårde/udearealer, og skybrudssik-
ring af bygninger. 

Frederiksberg Kommune kan an-
søge om medfinansiering fra Frederiks-
berg Forsyning til LAR-tiltag, idet Fre-
deriksberg Forsyning er interesseret i 
at så meget tagvand som muligt afledes 
på bygningernes egen matrikel. 

Vi er pt. i gang med at detaljere 
løsningsmulighederne på fire skoler, 
Lindevangsskolen, Ny Hollændersko-
len, Skolen på Nyelandsvej og Sønder-
markskolen, hvor vi også får afklaret 
økonomien bagved forslagene.

Børnehuset Sankt Jørgen 
Børnehuset Sankt Jørgen på Vodroff-
svej har ligesom Skolen ved Søerne væ-
ret hårdt ramt af skybrudsskader med 
vand i kældre flere gange. Her er visse 
udfordringer. 

Ejendommen består af flere bygnin-
ger med hver deres stik på hovedkloak-
ken og hver deres skelbrønd. Tagvand 
og kloakvand kører som fællessystem 
og mødes på stikledningerne på grun-
den inden skelbrøndene. Det betyder, 
at hvis man monterede højtvandslukke-
re i skelbrøndene, og de så blev aktive-

ret ved tilbageløb i kloakken som følge 
af skybrud, ville der være risiko for, at 
ejendommens eget tagvand ville være 
med til at fylde kældrene med vand. 

Frederiksberg Kommune gik i gang 
med at gennemgå bygningerne og 
installationerne minutiøst og granske 
mulige tiltag, som kunne udføres hur-
tigt og billigt. Det blev blandt andet til 
støbning af betonopkanter ved alle kæl-
dertrapper, sådan at overfladevand, der 
måtte ligge på belægningerne ved sky-
bryd, ikke finder vej ind af kælderdøre. 

Produktionskøkken i den ene kælder 
er sikret mod tilbageløbende kloakvand, 

idet kloakken kører til pumpebrønd, 
som har kontraventil. Øvrige kældre på 
ejendommen er sikret ved at montere 
simple gulvafløb med højtvandslukker-
funktion indbygget, og gamle ubenyt-
tede ”huller” i kælderydervægge er 
plomberet med beton-”propper”, så 
vand ikke kan trænge ind. 

På den måde er ejendommen på en 
simpel og relativt billig måde nu sikret 
mod endog relativt store skybruds-
hændelser. 

”I forhold til klimatilpasning og sikring mod skybrud er  
skolernes udearealer et oplagt sted at vurdere muligheder  
for og implementering af klimatiltag fx i form af permeable  
belægninger eller grønne arealer for nedsivning og fordeling  
af regnvand, så det ikke belaster kloaksystemet.”

HVL800 Hybrid Bypass 
Station monteret i brønd. 
Kilde: Rudi W. Jensen, 
Skybrudskompagniet.


