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Vi gør plads til mere regnvand
Vi gør de nye regnvandsledninger under Sankt Annæ 

Plads så store, at de i fremtiden vil kunne håndtere 

regnvand fra et endnu større område. 

Her skybrudssikrer vi 

nu: I dette område 

afhjælper vi problemerne 

med oversvømmelse 

ved kraftigt regnvejr 

og skybrud. En del af 

beboerne i området vil 

desuden få mulighed 

for at adskille regnvand 

og spildevand på egen 

matrikel.  

Her planlægger vi at adskille regnvand og 

spildevand i fremtiden og koble regnvandet til 

skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. 

Efter planen skal der lægges regnvandsledninger 

i hele området mellem Kgs. Nytorv, Borgergade, 

Dronningens Tværgade og Bredgade.



København skal sikres 
mod fremtidens vejr 

300 projekter 
20 år
9,8 mia kr.

Københavns Kommune har planlagt 300 projekter, som skal sikre byen 

og borgerne mod fremtidens vådere vejr; både de ekstreme skybrud og 

den hyppigere og kraftigere hverdagsregn. Projekterne kommer til at 

bestå af løsninger under jorden som f.eks. regnvandsledninger og over 

jorden som f.eks. skybrudsveje, forsinkelsesveje og grønne veje og pladser. 

Projekterne skal gennemføres frem mod 2035 og skal løse problemerne 

med oversvømmelser og samtidig gøre København til en mere grøn og 

behagelig by at bo og være i. Københavns Kommune og HOFOR står for at 

finansiere projekterne på de offentlige arealer, mens private borgere selv 

skal sikre deres egen grund mod oversvømmelser. 



Nye muligheder for naboer

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Fremtidens vejr bliver vådere og mere ekstremt – faktisk forventer 

man, at vi vil få 30-40 % mere regn i år 2100, end vi oplever i dag.* 

Kraftige regnskyl og skybrud vil sætte kloakkerne under voldsomt 

pres, og problemerne med oversvømmelser vil intensiveres, ikke 

mindst omkring Sankt Annæ Plads, som er det laveste punkt i 

området.  Derfor går vi nu i gang med en omfattende skybrudssikring 

af området – både over jorden og under jorden, hvor vi anlægger nye 

regnvandsledninger, som skal transportere regnvandet ud i havnen.  

Målet er, at der fremover ved en 100-års regn ikke vil stå mere end 

maks. 10 cm regnvand ved facaderne på Sankt Annæ Plads.   

Med de nye regnvandsledninger får naboerne til Sankt Annæ Plads nye 

muligheder for at sikre sig mod oversvømmede kældre: De vil fremover kunne 

koble matriklens regnvand fra fælleskloakken og på de nye regnvandsledninger 

via et regnvandsstik, som føres frem til alle portåbninger ud til Sankt Annæ 

Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. 

*Kilde: Københavns Klimatilpasningsplan



Vejbrønd

Spildevand

Fælleskloakken i tørvejr Fælleskloakken i kraftigt regnvejr

Kloakkerne kan ikke klare 
presset fra kraftige regnskyl 
og skybrud 

I dag løber regnvand og spildevand i den samme kloakledning, 

fælleskloakken, under Sankt Annæ Plads ligesom i store dele af det øvrige 

kloaksystem i København. Kloakkerne er ikke bygget til at håndtere de 

regnmængder, vi oplever i dag, og når et kraftigt regnvejr eller et skybrud 

sætter systemet under pres, løber kloakkerne over og oversvømmer 

gader, pladser og kældre med en blanding af regnvand og spildevand. 

Ved kraftigt regnvejr og skybrud vil regnvand og spildevand fremover 

løbe adskilt i hver sit system under Sankt Annæ Plads. Det vil gøre 

kloaksystemet mere robust over for fremtidens vejr. 

Derfor stiger 
spildevandet op 
i kælderen



500.000 
liter

plads til

regnvand

Eksisterende fælleskloak 
Ny sydlig skybrudsledning  

Nye vejbrønde

Ny tagvandsledning  

Ny nordlig skybrudsledning 

Højvandslukke 

Under jorden: 
Regnvand og spildevand
får hver sin infrastruktur

Ved kraftigt regnvejr og skybrud vil regnvand 

og spildevand fremover løbe adskilt i hvert 

sit system. Fire nye regnvandsledninger 

– to store skybrudsledninger og to mindre 

Over jorden: 
Regnvandet ledes væk 
fra facader og samles i 
de fire grønne haverum

De fire grønne haverum på Sankt Annæ 

Plads forsænkes, så de fremover kan 

fungere som regnvandsbassiner i tilfælde 

af kraftig regn og skybrud. Dermed 

skaber vi plads til ca. 500.000 ekstra liter 

regnvand midt på pladsen. 

tagvandsledninger – skal føre regnvand ud 

i havnen. Det vil tage presset af kloakkerne 

og minimere risikoen for oversvømmede veje, 

pladser, gårde og kældre. 



Nyt regnvandsstik Ny privat regnvandsledning  

Højvandslukke 

maks.

10cm 
Sankt Annæ Plads skal sikres, så 

der ved en 100-års regn ikke vil stå 

mere end maks. 10 cm regnvand ved 

facaderne ud mod pladsen.

Ny tagvandsledning  
Regnvandsbrønde 

Når vi lægger regnvandsledninger 

i jorden, fører vi regnvandsstik 

frem til portåbninger ud til Sankt 

Annæ Plads, Kvæsthusgade 

og den østlige del af Nyhavn. 

Naboerne får mulighed for at 

adskille matriklens regnvand 

fra spildevand og koble 

regnvandet fra gården på 

regnvandsledningerne  – og 

dermed sikre sig bedre mod 

oversvømmede kældre.  

Inde i gårdene: Private 
matrikler kan koble sig på 
de nye regnvandsledninger
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Skybrudssikringen af Sankt Annæ Plads er det første skybrudsprojekt af mange i København 

de kommende 20 år. Projektet kombinerer løsninger over og under jorden. Skybrudssikringen 

er en del af en samlet fornyelse af området, som også skal forbedre byliv, arkitektur, trafik 

og parkering. Projektet er blevet til i et partnerskab mellem Københavns Kommune, HOFOR 

og Realdania. Parterne finansierer projektet sammen med en række private donorer, og 

anlægsarbejdet koordineres og gennemføres af Sankt Annæ Selskabet, som er ejet af Realdania 

By. Anlægsarbejdet går i gang januar 2015 og afsluttes i maj 2016. Det samlede projekt kommer til 

at koste ca. 130 mio. kr., hvoraf skybrudssikringen koster ca. 63 mio. kr. 

Skybrudsprojektet giver naboer til Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn 

nye muligheder for at sikre deres kældre og gårde mod oversvømmelser. 

Du kan få mere at vide om mulighederne for at skybrudssikre din ejendom på www.kk.dk eller 

www.hofor.dk. Du kan også kontakte Maria Eberharter Friis på mef@kvaesthusselskabet.dk eller 

tlf. 20 13 53 72, eller du er velkommen i den gule pavillon i Kvæsthusgade 10, 1251 København K.

Find mere information på www.sanktannaeselskabet.dk/forside

Mere information om skybrudssikring af kældre og gårde


