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Høringssvar vedr. konkretisering af skybrudsplaner 
Bygningsstyrelsen har behandlet de offentliggjorte konkretiseringer af skybrudsplaner for 
Indre By, Østerbro og Vesterbro/Ladegårds Å, udarbejdet af Københavns og 
Frederiksberg Kommuner. 

Planerne for en ny skybrudsinfrastruktur for København og Frederiksberg virker både 
visionære og ambitiøse. Bygningsstyrelsen ser meget positivt på udsigten til 
forebyggelse af oversvømmelser, beskyttelse af styrelsens bygningsmasse og 
intentionen om at fremme løsninger, der skaber merværdi i form af flere grønne og blå 
elementer i bymiljøet. 

Bygningsstyrelsen har en bred ejendomsportefølje fordelt over hele landet. Det er derfor 
naturligt, at mange af de foreslåede skybrudsløsninger ligger på eller i tilknytning til 
Bygningsstyrelsens ejendomme. Blandt andet udpeges flere ubebyggede arealer, der 
ejes af styrelsen, som områder til central forsinkelse af vand. Det er vigtigt, at der sikres 
en hensigtsmæssig koordinering mellem de kommunale skybrudsløsninger og 
Bygningsstyrelsens udbygnings- og udviklingsplaner og interesser i øvrigt. 
Bygningsstyrelsen vil derfor meget gerne orienteres og inddrages i kommunernes videre 
arbejde med skybrudssikring af byen.  

Skybrudssikring er også et aktuelt fokusområde for Bygningsstyrelsen, og der er igangsat 
en række initiativer, der kan belyse hvorledes oversvømmelse kan forebygges på 
styrelsens ejendomme. Rambøll og Gruppe F Landskabsarkitekter har for styrelsen 
udarbejdet et idékatalog til LAR og skybrudssikring på Københavns Universitets 
campusområde på Frederiksberg. Dertil er der i samarbejde med Københavns 
Universitet igangsat et arbejde med udvikling af et klimascreeningsværktøj til statens 
bygninger i hele landet. Bygningsstyrelsen anbefaler, at der i kommunens arbejde og den 
videre dialog om skybrudsløsninger drages nytte af den viden, der fremkommer af 
sådanne lokale initiativer.  

Bygningsstyrelsen ser frem til at deltage i den videre dialog om skybrudsløsninger.  
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