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Byer i Vandbalance

”Byer i Vandbalance udvikler systemer til at håndtere 
klimaforandringer og sikre bæredygtig udnyttelse af 
vandressourcen. Uanset om byen er en dansk provinsby eller en 
indisk millionby skal der opnås en vandbalance, dvs. byen: 

- Forbruger kun så meget vand, at de naturlige vandressourcer (med 
genbrug) ikke overudnyttes 

- Forbedrer hele tiden kvaliteten af vandkredsløbet ved at fjerne 
miljøskadelige stoffer før regnvand og spildevand sendes ud af 
byen 

- Skaber en stærk grøn struktur, der håndterer regnvand, dæmper 
klimaforandringer, forbedrer bynaturen, og øger byboernes 
velbefindende”

http://www.byerivandbalance.dk/30613



Transition Towards Water Sensitive Cities

Rebekah Brown et al



Et livgivende blåt / grønt netværk

ABC Water Design Guidelines, Singapore 2011



Byens landskab som Vandforsyningsopland

City as a Catchment - City of Melbourne 2009Særlige drikkvandsinteresser – GEUS 2004



Byens landskab som Vandforsyningsopland

Seperat og Fælles kloakeret Opsamling i central vandvej

Afløbssystemet, Spildevandscenter Avedøre 2011 ABC Water Design Guidelines, Singapore 2011



Variation af vandforsyningskilder

ABC Water Design Guidelines, Singapore 2011

Water sources in Singapore



Fokus på regnvand som mulig forsyningskilde

City as a Catchment - City of Melbourne 2009



Fit-for-purpose – Indføre brug af sekundavand?

City as a Catchment - City of Melbourne 2009



Vandbalancemodel København 2006

Integreret håndtering af vand og spildevand i København DTU 2006

” Det forudses, at det i 
fremtiden bliver 
vanskeligere at sikre en 
stabil vandforsyning 
baseret på de nuværende 
ressourcer, blandt andet 
når effekten af det 
europæiske 
vandrammedirektiv slår 
igennem(...) Derfor skal 
alternativer udforskes, og 
disse bør være I tråd med 
principper for miljømæssig, 
social og økonomisk 
bæredygtighed, hvor der 
sikres samspil mellem 
nature, ressourcer og 
kultur.”

(Rygaard, Martin et al, DTU, 2006)



Betragte regnvandet som en værdifuld ressource

Integrering af regnvand 
i byens landskab

Integrering af regnvandet 
i byens vandforsyning

Formålet med PhD-projektet er at 
bidrage til en bedre forståelse af 
de kvalitative betydninger det kan 
have for bylandskabet, hvis 
regnvandet integreres i byens 
vandforsyning med sigte på at 
skabe en bedre lokal vandbalance.
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Scenarier for vandbalance – byens landskab

Udforske de kvalitative betydninger og fysiske aftryk i byens
landskab der kan opstå ved forskellige grader af lokal
vandbalance.

-> beskrive kvalitative fysiske situation og mulige aftryk

Fysiske aftryk i byens landskab som 
følge af integration i vandsystemerne



Scenarier for regnvand som ressource i byens landskab

Regnvand som integreret del af 
byens vandforsyning

Regnvand i samspil med byens 
naturlige vandbalance



Regn-forsyning Integreret i byens landskab

Melbourne Australien 2011



Regn-forsyning integreret i landskabet mellem bygningerne

Potsdamer Platz Berlin, Tyskland 1998



Regn-forsyning integreret i bygningers landskab

Alterra Institute for Environmental Research, Holland 1999

The gardens function as the "lungs and kidneys" of the building, cleaning air and gray water as well as 
providing comfortable climate control without air-conditioning. Water is first diverted to an outdoor 
constructed wetland and pond. From that point it is piped into the first atrium garden pool next to the 
building's library. This pool contains fish and plantings that absorb toxins. From the library pool the 
water is sent to the second atrium water feature for its final cleaning. This pool has a shallow-patterned 
concrete plate with water plants growing on its surface. The water drips into a deep cistern for storage 
and recycling in the building's irrigation system.



Denmark – Copenhagen  - Harrestrup Stream Catchment 

Copenhagen 
Denmark



Grundvand

Vandforsyning Brøndby Kommune
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Vandforsyning i Brøndby kommune - skalaforhold
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Kortlægning og beskrivelse af byens landskab

Det landskabelige fundaments
geologiske horisonter

Bylandskabets horisonter

Byens forsyningsnetværk

http://www.dogl.dk/



Kortlægning og beskrivelse af Brøndbyerne

Byens 
Overflader

Byens 
regnvandssystem

Spildevandscenter AvedøreKort og Matrikelstyrelsen



Kortlægning og beskrivelse af Brøndbyerne

Byens 
Overflader

Byens 
drikkevands-
system

http://webkort.brondby.dk/?profile=kommuneplanSpildevandscenter Avedøre / Orbicon



På vej mod et lukket vandkredsløb – Brøndby som case

- Befolkningstal 34.000 pers
- Samlet areal 2800 Ha 
- Befæstet areal 460 Ha (35% i bebyggede områder) 

- Årligt samlet Vandforbrug 1,9 mio m3
- Lokal indvinding 0,7 mio m3
- Import af grundvand 1,2 mio m3

- Årlig normal nedbørsafstrømning 3,2 mio m3
(700mm x 460 Ha)

- Lokale sekundavandspotentialer  0,42 mio m3
- 2 Afværgepumpninger 0,02 mio m3
- Ny afværgepumpning 0,4 mio m3

Hvordan opnås 
denne 
forsyningsgrad?

Hvorfor denne 
vurdering?
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Stikord til Overvejelser

- Hvor er der størst volumen at hente?

- Hvilken grad af centralisering eller decentralisering er passende?

- Hvilken vandkvalitetsvurdering er passende? (fit for purpose)

- Hvilket teknologisk niveau er nødvendigt? 

- Hvilke miljømæssige overvejelser medfører scenarierne?

- Har det betydning om oplandet er fælles- eller seperatkloakeret?

- Indenfor hvilken tidshorisont kan vandbalancen opnås?
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