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Miljøpunkt Nørrebro
Ladegårdsåen, Kbh.
Projekt til revitalisering 
2012

Som en udløber af frygten for ekstrem-
vejrets følger og som en slags protest 
mod den skrinlagte betalingsring har 
en gruppe Nørrebro-borgere foreslået, 
at Ladegårdsåen i København/Frede-
riksberg revitaliseres. I århundreder har 
Grøndalsåen hentet sit vand i Damhus-
søen og Lygteåen i Emdrup Sø, og sam-

menført ved Bispeengbuen er vandet 
løbet videre i Ladegårdsåen, der mundede 
ud i Peblingesøen. Børn holdt af at pjaske 
i åen, og under folkestrejken i 1944, da 
vandforsyningen var uregelmæssig, var 
man nødsaget til at hente vand her. I flere 
etaper blev åen lagt i rør og overdækket, 
så den til sidst i 1962 var helt fortrængt.

Projektet går ud på at fritlægge åen og 
lade den slynge sig igennem Åboulevard 
med græs og grønne planter ved siderne 
og gang- og cykelstier på begge sider. Al 
kørende trafik foregår i to underjordiske 

tunneler efter det såkaldte SMART-prin-
cip (Stormwater Management and Road 
Tunnel), hvor man ved voldsomme sky-
brud kan lukke den ene tunnel af til for-
del for vandmasserne, mens biler i begge 
retninger henvises til den anden tunnel. 

Prisen for hele herligheden er anslået 
til 2,3 mia. kr. Et alternativ til 300 mio. kr., 
der kræver en helt anden type fantasi,  er 
at gøre parallelgaden, den meget smallere 
Rantzausgade, til en ågade.  ln

www.ladegaardsaaen.dk
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Ladegårdsåen, set mod vest ud for Blågårdsgade. Foto fra 1880erne.

Almaty, hovedstaden i Kasakhstan ind-
til 1998, ligger tæt på en bjergkæde, der 
udgør grænsen til Kirgisistan. Hele året 
er der sne på toppen, og det afsmeltede 

vand løber sammen med strømme fra de 
vandholdige lag, ned gennem Almaty. For 
at regulere vandet er byen gennemskåret 
af to større terrasserede kanaler med slu-
ser imellem afsnittene. Igennem årene er 
der opført individuelt udseende broer og 
anlagt promenader i flere niveauer langs 
kanalerne, her og dér i forbindelse med 

større eller mindre parkområder. Kana-
lerne er meget populære til hurtige duk-
kerter om sommeren, hvor luften jævnlig 
er 35–40 grader varm. Det iskolde vand 
sænker også mærkbart temperaturen 
i nabokvartererne. Flere gange i løbet 
af døgnet pumpes en del af vandet ud i 
byens gader for at skylle dem rene.   ln
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