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KOMMENTARER 

Storbyerne koger under 
hedebølger 

En mere balanceret udvikling af byerne gavner levedygtigheden i morgendagens 

klimaforandrede byer. Byudvikling med ensporet fortætning har gjort dem mere 

sårbare over for klimaforandringerne, og vi mærker konsekvenserne af hedebølger 

og ekstremregn, skriver Susanne Grunkin. 
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»Konsekvenserne af klimaforandringerne skal opleves, før det for alvor kommer på 
dagsordenen. Det er svært at være på forkant med udviklingen, så længe vi er frøerne i 
gryden, der langsomt bringes i kog,« skriver Susanne Grunkin. 
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I levedygtige byer bliver borgernes trivsel og sundhed ikke sat på spil af 

klimaforandringerne, og byen fungerer, selvom klimaet viser store udsving. 

I levedygtige byer er Verdensmålenes grundlæggende princip »Leave no one 

behind« en realitet. 

Dog, set i et større natur- og miljøperspektiv og fri af mennesket som målestok, kan 

vi da også sige »leave nothing behind«? For hvad betyder det set i lyset af de senere 

års byudvikling? 

Stor tilflytning de seneste 10-15 år skabte et byggeboom og lagde pres på de større 

byer. Byerne er blevet tættere, højere og mere (inde)lukkede at færdes i. 

Vi har set byfortætning som en værdi og har taget det for at være et bæredygtigt 

argument, at en tæt by er energieffektiv, for jo kortere afstande giver også (ofte) 

korte transportafstande til arbejde, skoler, indkøb og cafeer. 

Når vi bygger tæt, lægger varmen sig i gaderne og har svært ved at forsvinde igen. At 

bygge så tæt har været på bekostning af andre værdier, som vi også kunne have 

realiseret i byerne. Når vi ser på bebyggelsesprocenten, er den eksempelvis i nye 

bykvarterer som Århusgadekvarteret i København henved 185 procent. Blot for 

sammenligningens skyld er den cirka 30 procent i parcelhuskvarterer, som vi 

oftest kender dem. 

https://byoghavn.dk/tal-om-by-havn/
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Der er samtidig krav om brandredning, renovation, adgangsveje og parkering af 

både cykler og biler – så træerne må vi placere, hvor der er plads tilovers. At finde 

plads til træer i tætte bydele kræver fantasi – og et skohorn! 

Gør byen varmere 

Mørk asfalt suger varmen til sig. Frederiksberg Kommune indtager førstepladsen 

som Danmarks mest befæstede kommune. Befæstelsesgraden er den procentdel af 

et overfladeareal, der er dækket med tætte overflader – for eksempel tagflader og 

asfalterede områder, hvorfra regnvandet ikke kan sive ned, hvor det lander, men må 

ledes til kloak. 

Med en befæstelsesgrad på 65 procent af Frederiksberg Kommunes areal, der 

svarer til 5,7 kvadratkilometer befæstet areal, er der her endnu større behov end i 

andre kommuner for at finde løsninger på, hvordan regnvandet håndteres. 

Til sammenligning er befæstelsesgraden i Aarhus Kommune på 17 procent. Selvom 

det er lavere, svarer det alligevel til 77,8 kvadratkilometer befæstet areal, fordi 

kommunen strækker sig over et noget større område, og med det indtager Aarhus 

førstepladsen over de kommuner i Danmark, der har mest befæstet areal. 

Positivt løvdække 

Trækroner kan blokere for op mod 90 procent af solens stråler – afhængig af 

træart og kronens tæthed. Singapore, Sydney i Australien, Vancouver i Canada og 

Cambridge Massachusetts i USA er de storbyer i verden med flest træer målt på 

andel løvdække baseret på luftfotos. 

Det høster disse storbyer mange fordele af. De væsentligste fremhævede effekter 

har været træernes CO₂-optag og deres evne til at absorbere store mængder 

regnvand. Men også træernes evne til at nedkøle byerne, mindske luftforurening fra 
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partikler samt reducere støj og stress bliver stadigt mere vægtige argumenter for 

sikre plads til flere træer i byerne. 

I Berlingske 20. juli udtalte socialdemokraten Mette Reissmann, som sidder i 

Miljø- og Teknikudvalget på Københavns Rådhus, om sommerens hedebølger, at 

»for de flestes vedkommende skal man mærke det på egen krop, før man forstår 

det«. 

Konsekvenserne af klimaforandringerne skal opleves, før det for alvor kommer på 

dagsordenen. Det er svært at være på forkant med udviklingen, så længe vi er 

frøerne i gryden, der langsomt bringes i kog. 

Lad os hoppe op af gryden, inden det er for sent at reagere med et fælles opråb til 

politikerne: Vi har i så mange år accepteret præmissen om en parkeringsnorm i 

byer for at sikre plads til alle bilerne. 

Lad os få vedtaget en norm for mere og bedre bynatur, der kan sikre flere træer i 

byerne som en præmis for en mere balanceret udvikling, der gavner byernes 

levedygtighed i morgendagens forandrede klima. 

Susanne Grunkin er formand for Danske Landskabsarkitekter og skriver 

indlægget på vegne af Green Cities 
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