
LAR – fra anlæg til opland og fra 
servicemål til skybrud 

 



Overordnet vandhåndtering 

Vandet kommer fra 
• Tag 
• Vej  
• Pladser 
• Dræn  
• Terræn 

 
 

Mulige recipienter  
• Fælleskloak     
• Separatkloak 
• Lokal nedsivning 
• Fordampning  
• Lokal recipient 
• Genanvendelse 

 
Andet 
• Afledning på terræn 
• Magasinering på terræn 
• Rensning 

 



Stedsanalyse - Muligheder og 
begrænsninger på stedet 

• Anlæg eller opland? 
• Fælles eller separatsystem? 
• Nedsivningsevne - måles, men skal anslås tidligt i 

projektet 
• Terrænnært grundvand - pejles eller håndteres 
• Terræn - hvor magasineres og hvor strømmer vandet - 

og hvor løber det hen til sidst? 
• Kendte problemer i afløbssystemet og beregning af, 

hvor meget vand, vi skal afskære?  
• Andre planer i området – byudvikling, renovering af 

veje mm.? 
• Aktører og interesser 

 



Mål for overordnet vandhåndtering 

• Løse et aktuelt eller et fremtidigt 
problem  

• Håndtere klimatilpasset 
normalregn  

• Håndtere skybrud 
• Håndtere begge dele 
• Afskære mest muligt vand fra 

rensning 
• Håndtere drænvand 
• Udnytte samspil med 

eksisterende afløbssystemer 
• Rent og forsinket vand til lokal 

recipient 
• Fleksibilitet i forhold til variation i 

nedsivningsevne og 
grundvandsspejl  

• Robust over for fremtidige 
ændringer i klima, krav og 
arealanvendelse 

• Mulighed for trinvis udbygning i 
takt med klimaændringer og 
andre projekter 

• Multifunktionelle løsninger og 
samtidighed i projekter  

• Lav pris 
• Mål for borgerinddragelse, ejer- 

og driftforhold  
• Demoværdi og LAR som et mål i 

sig selv 
• Innovation og nye erfaringer 

 



Servicemålene definerer 
løsningsrummet 

• Traditionelle servicemål: 

– Lokale løsninger til T=5, ingen skybrudshåndtering 

– Kommunen og borgerne står for skybrud oven i 

 

• Fleksible servicemål: 

– Udgangspunkt i skybrudsløsninger 

– Lokale løsninger til f.eks. T= 0,2 

 



LAR på anlægsniveau 

• Styr på aktører, mål, servicemål og sted 
• Styr på terræn, jord og grundvand 
• Normalregn, kraftig regn og skybrud 

 
• Rørcenteranvisning 016 
• Anlægstyper - Nedsivning og magasinering  
• Nedsivningstest 
• Dimensionering 
• Indpasning af anlæg 

 



Vandhåndtering på oplandsniveau 

• Styr på mål og sted 

• Styr på anvendelse, historie og planer 

• Styr på kilder til vand og recipienter inkl. kloak 

• Styr på terræn, jord og grundvand 

• Styr på aktører og roller 

• Normalregn, kraftig regn og skybrud 

 

• Husk, at vand løber ned ad, og at jo mere vand, 
man samler (jo større opland), jo mere fylder det 



Hvidovre - oplandet til Harestrup Å 

Mål 
• Opfylde servicemål – 1,5 

MUT/Terræn 
• Reducere overløb 
• Håndtere skybrud 
• Sikre recipient- og 

grundvandskvalitet 
• Bidrage positivt til byrum 

og natur i byen 
• Robust 
• Realiserbart – økonomi og 

teknik 
 

Mål 
• Vi etablerer kun løsninger, 

hvis de løser et problem – 
lokalt eller på systemet 

• Løsninger bruges i 
kombination 

• Løsninger indpasses i det 
eksisterende afløbssystem 
i nødvendig takt og 
omfang 
 



Stedsanalyse 

• Håndtere højt grundvandsspejl og vekslende 
nedsivningsevne 

• Brede, renoveringsmodne veje med ringe 
trafik 

• Massivt underdimensioneret fælleskloak 

• Mulighed for afledning til Harestrup Å og fald 
mod åen 

• Løsninger vurderes i forhold til lokale forhold 
og mål (multikriterievurdering) 



Afkobling af vejvand og tagvand 



Skitseprojekt 1: Grøn vej – 550 kr./m2 





Skitseprojekt 2: Afledning på vej – 150 
kr./m2 

 



Skitseprojekt 3: Lokale regnbede – 550 
kr./m2  

 





Helhedsplan  
Vejarealer og Tagarealer 
Gældende servicemål 

Areal til tilbageholdelse af 
ekstremregn 

Kantstensafløb 
Regnbede 
Lege- og  
opholdsareal 
Tagafskæring (244 huse) 

Drænledning 



 



 







Overordnet projektmål 

• Lave en oplandsanalyse af lokal afskæring og 
forsinkelse af regnvand med henblik på at 
håndtere både hverdagsregn og skybrud med 
fokus på økonomi og synergieffekter. 



Delmål 

• Fælles forståelse af indpasning af LAR og lokal 
magasinering i afløbs- og terrænmodeller 

• Fleksibilitet for servicemål 

• Tre overordnede mål 

– Styr på terminologi mm. 

– LAR i afløbsmodellerne 

– Samspil med overfladen 



Styr på terminologi og 
dimensioneringskriterier mm.  

• Hvad kalder vi tingene: Normalregn, regn inden 
for servicemål, hverdagsregn, skybrud, 
ekstremregn etc.? 

• Hvad er kravet til forsinkelse: et antal liter pr. 
sekund pr. ha. Men er det brutto ha eller ha-red.? 

• Hvad indeholder klimafaktoren og hvilke 
klimascenarier skal vi arbejde efter – nu og 
fremover? 

• Hvor er der fornuft i at bruge hvilken klimafaktor 
– på LAR-anlæg, rør, bassiner og 
skybrudshåndtering? 
 



Hvordan modellerer vi lokal afskæring 
og forsinkelse i samspil med 

afløbssystemet? 
 • Udnytte eksisterende modeller og data på 

afløbssystemet 

• Håndtere, at nogle LAR-anlæg har forsinket 
afløb til kloak eller overløb til kloak  

• Optimere udbygningen af LAR, så vi kun 
håndterer de nødvendige arealer og kan lave 
planer for at udbygge dem i takt med 
klimaændringerne.  

• Regne på oplands- og deloplandsniveau.  

 



Hvordan får vi overfladen med i 
modellerne? 

• Fælles forståelse af, hvad de forskellige 
modeller, der inddrager overfladen, kan og 
ikke kan (hulkort, strømningskort, 
Naturstyrelsens kort, Mike Flood etc.) 

• Udnytte eksisterende data på afløbssystemet 

• Optimere udbygningen af LAR-anlæg og 
opstuvning og afstrømning af regn på 
overfladen i samspil med afløbssystemet.  

 



Diskussion 

• Hvad kan Jeg/Vi bruge det her til? 
• Hvis det her skulle være rigtig interessant, skulle 

vi også …….. 
• Jeg vil meget gerne være med til at ….. 

 
• Arbejdsform 

– Projektkontor på Orbicon 
– Workshops under vejs? 
– Afrapportering og præsentation? 
– Videre arbejde? 


