
1

Wissenberg omdøber kloakafdeling
- sætter fokus på klimatilpasning og byrum

Tidligere hed afdelingen ”Kloak 
og Teknisk infrastruktur” – i dag 
hedder den ”Klimatilpasning og 
Byrum”. Navneskiftet sker i forbin-
delse med, at Wissenberg har 
hentet en ny afdelingsleder til 
afdelingen, nemlig Mikas Schmidt 
Christiansen. Vi har talt med Mikas 
om visionen bag den omdøbte 
afdeling.
- Helt grundlæggende handler 
klimatilpasning om at tilpasse 
bygninger og områder til fremti-
dens større mængder regn, fastslår 
Mikas. - I afdelingen for Klimatilpas-

ning og Byrum tager vi udgangs-
punkt i det nære – i den lille skala. 
Det vil sige på bygningsniveau og 
i byrummet, der ligger omkring 
bygningen. Det kan være tagflader, 
grønne facader, grønne tage, altså 
løsninger, hvor selve bygningen 
bruges til at forsinke noget af regn-
vandet. Men ellers handler klima-
tilpasning for os ofte om, at vi laver 
nogle åbne bassiner, grøfter/render 
eller lavninger rundt omkring 
bygningerne til regnvandet. Mate-
rialerne til løsningerne varierer 
mellem jord/græs, stål, plast, sten 
og beton.

En større skala
Ifølge Mikas er Wissenberg rigtig 
stærk på de nære forhold – dér, 
hvor vi er inde omkring bygningen. 
Men med hans ankomst til Wissen-
berg kan Wissenberg nu også 
rådgive om klimatilpasningsløs-
ninger i en større skala. Det kan for 
eksempel være bydele eller i forbin-
delse med helhedsplaner for større 
boligområder. Her kan Wissenberg 
nu se på bebyggelserne i en klima-
tilpasningsmæssig sammenhæng 
med de nærområder, de er en del 
af.

Klimatilpasningsløsninger gør det relevant i højere grad at forene det 
praktiske med det æstetiske. Håndtering af regnvand kan være en 
katalysator for forbedring af byrum.

Privat fællesvej på Amager med regnbede til 
forsinkelse og nedsivning af regnvand.
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- Når vi kommer op i en større skala, 
kommer byrum også mere i spil, for 
her kan håndteringen af vand spille 
positivt ind i forhold til byrummet, 
forklarer Mikas og fortsætter: Det 
kan gøre bymiljøet mere grønt. 
Regnvandet kan eksempelvis være 
med til at sikre, at planterne er 
grønne i længere tid. Eller man 
kan opsamle vandet og bruge det i 
springvand og lignende rekreative 
og kunstneriske formål.

Større fokus på merværdi i 
byrummet
- Byrum fylder i dag mere på den 
arkitektoniske dagsorden. Person-
ligt har jeg arbejdet med emnet 
i over 10 år i sammenhæng med 
klimatilpasning. I de sidste år har 
områderne udviklet sig og foldet sig 
mere ud og er derfor blevet mere 
relevant for, hvad der ellers skal på 
dagsordenen, fx bæredygtighed, 
fortæller Mikas. 
- Klimatilpasning i sig selv skaber 
ikke nødvendigvis bedre byrum. 
Den løser et problem. Men den kan 
skabe en merværdi, hvis vi tænker 
over, hvordan vi udfører klimatil-

pasningen i byrummet, så vi løser 
flere udfordringer på én gang; så 
vi kan skabe nye og spændende 
byrum, fastslår Mikas og fortsætter: 
Det har Københavns Kommune 
bl.a. fokus på i deres kataloger 
med klimaløsninger. Når vi laver en 
klimatilpasningsløsning, bør vi ikke 
bare lave en klimatilpasningsløs-
ning, vi bør også lave en løsning, 
som gør området mere interessant 
at færdes i – både når det regner, 
og når det ikke regner.
Det er nye toner, ifølge Mikas.  
- Sædvanligvis kommer vi som 
ingeniører med nogle tekniske 
beregninger og løsninger, men nu 
begynder vi også at blande os lidt i, 
hvordan man kan få det æstetiske 
til at gå op i en højere enhed med 
det praktiske. Det er derfor, afde-
lingen også hedder Byrum, forklarer 
han. - Vi vil meget gerne være med 
til at sikre, at borgerne, beboerne 
og virksomhederne får en god ople-
velse med at være i det udemiljø, 
der er skabt. Og hvis vi kan sikre 
det med en klimatilpasningsløsning 
som katalysator, så beskriver det 
meget godt det, der er mit mål med 
afdelingen.

At afdelingen også hedder Byrum, 
afspejler det tætte samarbejde, 
afdelingen bl.a. skal have med 
landskabsarkitekter, trafikinge-
niører, lysspecialister osv. Ifølge 
Mikas er det ikke målet, at afde-
lingen skal kunne det hele selv, 
men det skal være dér, man formår 
at inddrage andre specialister. - Vi 
skal være kloge nok til at inddrage 
andre specialister med relevante 
kompetencer, så vi ikke får ensidige 
løsninger, men løsninger, som er 
gennemtænkte og helhedsoriente-
rede. Og vi skal inddrage de andre 
specialister i en ret tidlig fase, så 
vi ikke kommer løbende bagefter 
og beder om at få lidt ”pynt” på 
projektet, fastslår Mikas.

Bæredygtige byrum
Mikas er overbevist om, at det at 
arbejde med bæredygtighed i en 
større skala, fx hvordan hele byom-
råder kan være bæredygtige, er 
noget, der vil komme meget mere 
fokus på. Lige nu DGNB-certificeres 
der en masse bygninger, men man 
har i en del år også forsøgt at bære-
dygtighedscertificere hele byrum og 

Regnvandsbassin i Ishøj. Bassinet forsinker og renser regnvandet.
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byområder. Det vil der ifølge Mikas 
komme meget mere af fremover. 
Og det skal Wissenberg være en 
del af. Han siger: Vi skal afspejle, at 
vi tænker fremad og følger med i, 
hvad der er på dagsordenen nu og 
i fremtiden. Og det er jeg sikker på, 
at byrum bliver ved med at være.

Rensning af regnvand
Klimatilpasning handler dog ikke 
kun om at styre eller forsinke regn-
vandet. Ifølge Mikas vil rensning 
af regnvand blive meget essentielt 
i fremtiden. Han forklarer: Der 
findes allerede nogle gode løsninger 
for nedsivning i forhold til danske 
forhold. Men hvis man skal udlede 
til vandsystemer som en sø, et 
å-system eller en havn, er der nogle 
andre kemiske krav, fx til mængden 
af fosfor og andre biologiske stoffer, 
der må udledes. Vi er med i nogle 
udviklingsprojekter, bl.a. ét hos 
Teknologisk Institut, hvor vi arbejder 
på at finde nogle løsninger, der kan 
rense regnvand lige så godt som 
de bedst tilgængelige teknologier, 
anbefalet af Miljøstyrelsen, men 
som fylder meget mindre end de 

I Danmark er der i dag enighed om, hvilke 
klimascenarier der benyttes i arbejdet med klima-
tilpasning. Det var ikke tilfældet i 2009, hvor Mikas 
var med til at lave den første klimatilpasningsplan 
for Ishøj Kommune. Mikas og hans kollegaer måtte 
kæmpe med at få fastsat, hvilke scenarier de skulle 
arbejde ud fra. Dengang var det noget, kommu-
nerne og forsyningerne selv skulle bestemme, og 
der var ikke enighed landet over. I realiteten var det 
faktisk sådan, at den der havde ansvaret for et spil-
devandssystem også skulle tage stilling til, hvordan 
han eller hun mente, at klimaforandringerne ville 
blive i de næste 100 år. Sådan er det ikke længere, 
og da scenarierne for klimaets udvikling i Danmark 
kom på plads frem til 2014, forsvandt der en stor del 
usikkerhed ud af arbejdet.
Et andet område, der er kommet bedre afklaring 
på, er risikovurdering af de områder, der er udsat 
for oversvømmelse ved forskellige regnhændelser. 
Hvordan risikovurderer man dem? Hvordan pris-
sætter man deres værdi? Er det jordprisen, fred-

ningen, kulturarven, boligen, virksomheden, der 
afgør hvordan man værdisætter den skade, en 
oversvømmelse forårsager? Dette, er der kommet 
meget mere konsensus om i dag.
Endelig er vi blevet meget klogere på selve løsnin-
gerne. Både i forhold til hvad der fungerer, da man 
har været rundt og se på løsninger i hele verden, 
men også på, hvad det er, vi skal være opmærk-
somme på, før vi foreslår en klimatilpasningsløsning. 
Vi kan ikke bare tro, at alting kan lade sig gøre. Man 
er nødt til at lave nogle forundersøgelser, inden 
man foreslår en løsning. Det blev der ikke tænkt så 
meget over tidligere.
På dette område er Wissenberg også med i et 
udviklingsprojekt, hvor vi er med til at se på hele 
Danmark og kortlægge de forhold, der har betyd-
ning for, hvilke klimaløsninger der er mulige i et 
givet område eller på en given adresse. Dette gør, 
at vi har et helt andet og bedre grundlag for at tage 
beslutninger end tidligere.

løsninger, der er til rådighed i dag. 
Hvis det bliver en succes, bliver det 
også et område, hvor vi kan bidrage 
rådgivningsmæssigt.

Nye kommunale planer
Specielt hos kommunerne ligger 
der, ifølge Mikas, en række opgaver 
og venter. - På det kommunale 
niveau er der lavet en masse 
klimatilpasningsplaner. I 2014 skulle 
alle kommuner lave en klimatil-
pasningsplan. Sektorplaner skal 
normalt fornys hvert fjerde år. Det 
er klimatilpasningsplanerne ikke 
altid blevet, men det kunne der 
sagtens komme et krav om, at de 
skal. Jeg kan godt forestille mig, at 
Wissenberg kunne gå ind og være 
rådgiver på den opgave. Og så 
kommer vi automatisk til at arbejde 
med klimatilpasning i en helt anden 
og større skala, konkluderer han.

Udsigt til hav og kyst
- På længere sigt er det planen, at 
vi også kommer til at beskæftige 
os med havstigning og kystsikring, 
fortæller Mikas. - Det er noget af 

det, jeg har beskæftiget mig en del 
med tidligere. Men – det er ikke der, 
vi starter.

Laver afdelingen stadig kloak?
Selv om afdelingen ikke længere 
hedder noget med kloak, så er 
kloak stadig en hjørnesten i de 
ydelser, afdelingen tilbyder. Både 
som den er i dag og fremover. Der 
bliver også kloakopgaver i frem-
tiden, det er der absolut ingen tvivl 
om, ifølge Mikas. Han forklarer: 
Kloakker er en basal ting, som vi 
bare skal kunne. Det bør man sådan 
set tage for givet. Det er bare ikke 
så meget i forhold til kloakker, at 
udviklingen og det nye sker. Det er 
inden for klimatilpasning og byrum 
– og det er vi nødt til at kommu-
nikere klart. Det skal være synligt, 
at vi også har noget at byde på i 
forhold til de nye dagsordener. I 
dag er kloakker blevet en del af et 
større kompleks, som nu inkluderer 
klimatilpasning og byrum.

Klimatilpasning i udvikling
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Projekt i Vedbæk, hvor al regnvand op til en 10-års regnhændelse tilbageholdes og nedsives på egen 
grund. Regnvandet fra trafikerede områder renses via filtermuld inden nedsivning.

Wissenbergs afdeling for Klimatilpasning og Byrum 
er ledet af Mikas Schmidt Christiansen. Mikas 
startede sin karriere med seks år i det offentlige 
hos Vallensbæk Kommune. Her arbejdede han i 
særlig grad med affald og kloak i form af projekter, 
i forhold til politiske indstillinger, 
dialog med borgere, udarbejdelse af 
informationsmateriale, behandling af 
klagesager og håndtering af udbud af 
projekter. 
Tiden hos det offentlige er efterfulgt af 
en karriere som rådgiver. Den star-
tede hos SWECO med rådgivning om 
spildevandshåndtering, men udviklede 
sig hurtigt til at omfatte opgaver med 
klimatilpasning og nye teknologier 
inden for håndtering af regnvand.
Hos SWECO var Mikas mest på den 
planlægningsmæssige side af rådgiver-
branchen. Han har projekteret, men 
har ellers overvejende arbejdet med at lave spilde-
vandsplaner, der ser 4-12 år ud i fremtiden. Han var 
således med til at lave den første klimatilpasnings-
plan for Ishøj Kommune i 2009. På baggrund af den 
store regnhændelse i juli 2011 blev det i 2013 et 
krav fra regeringen, at alle kommuner skulle udar-
bejde klimatilpasningsplaner. Efter 2013 fik Mikas 
derfor mange nye opgaver fra andre kommuner, og 
i den forbindelse blev han gruppeleder med perso-

naleansvar for 12 medarbejdere hos SWECO.
I 2015 skiftede Mikas til MT Højgaard, hvor han 
også fik sin egen afdeling med klimatilpasning. Hans 
opgave var blandt andet at implementere klimatil-
pasningsbegrebet og fagligheden hos MT Højgaard, 

hvor dette var forholdsvist nyt. Og da 
han fik muligheden for at starte hos 
Wissenberg og gøre det samme én gang 
til, greb han atter muligheden.

De særlige projekter
Ud over den første klimatilpasningsplan 
for Ishøj tilbage i 2009, og senere klima-
tilpasningsplaner for andre steder i 
Danmark, har Mikas blandt andet været 
med på opgaver som supersygehuset 
Gødstrup Hospital ved Herning samt 
det nye patienthotel og Nordfløjen ved 
Rigshospitalet i København. 

Et andet særligt projekt var Vinge-projektet ved 
Frederikssund. I Vinge-centrum-området ved stati-
onen skulle der skabes plads til 5000 nye beboere, 
en ny togstation, institutioner og en masse infra-
struktur. Det var specielt infrastruktur og afvanding, 
Mikas arbejdede med, hvilket vil sige bassiner, 
spildevandssystemer og regnvandssystemer.

Hvem er Mikas?


