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Tilgang til opgaven #1:  
LAR, LUR eller LIR´? 
 

 
Tilgang til opgaven: LAR, LUR eller LIR’?   
• Mange begreber med uklart indhold og som ikke kan løse både øget hverdagsregn og skybrud 
• Derfor, NIRAS anbefaler en helhedsorienteret tilgang - HELhedsorienteret VAndplanlægning (HELVA) 
• Vandet løber stadig nedad, der er blot lidt mere af det 
• Så, tænk i helheder! Og vær pragmatisk! 

 

HELVA betyder at 

• Tænke som vand = opland (og ikke kommunegrænser) 

• Få styr på vandbalancen (hele kredsløbet) og terræn (før der laves lokale løsninger) 

• Arbejde tværfagligt og tværorganisatorisk – interessentinddragelse og dialog! 

• Der kan skabes ny natur og bymiljø – ”kinder æg”  og ofte samfundsøkonomiske fordele 

 

HELVA kræver 

• Win-win løsninger 

• Klare målsætninger 

• Tværgående samarbejde 

 

Og nej, det er selvfølgelig ikke en NIRAS-opfindelse at tænke i helheder! 

• Inspiration fra Integrated Water Ressource Management (IWRM) 

• Men det er ikke så nemt som det lyder, og derfor er NIRAS nu organiseret efter vandkredsløbet 

• Og det kræver mod at gennemføre en helhedsorienteret tilgang:  

• Benyt chancen – magten tilbage til teknikerne! Spørg ikke juristen om man kan men hvordan! 

• Ledelse og organisering – kræv af jeres ledelse at der tænkes og organiseres tværfagligt! 
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Tæt by 
Parcelhusområde 

Byens rand 
50-90 % 

10-50 % 

Tilgang til opgaven #2: Sværhedsgraden og pris øges mod 

centrum - men altid besparelser 

- Vådområder og vandløb 

- Øget vandløbskapacitet 

 

 

- Grønne områder – bynatur 

- Veje som vandveje 

 

 

- Alternative og rekreative 

løsninger 

 

 



Director Meeting 30-10-2012 

Disposition 
 

 

1. Tilgang til opgaven: Separat, LAR, LUR eller LIR’?   
• HELhedsorienteret VAndplanlægning (HELVA) 
• Vandet løber stadig nedad, der er blot lidt mere af det. 
• Så, tænk i helheder! 

 
2. Projekteksempler – hvor en helhedsorienteret tilgang har resulteret i ”kinderæg” 

1. Damhusåen – urban skybrudsløsning 
2. Sillebro Å – bynær natur 
3. Karlstrup Mose – bynær natur 
4. Græse Å – vådområder og vandløb 
5. Lindevangsparken – bynatur 
6. Novo Nordisk – lokal sikring af industri 
7. Hillerød – veje som vandveje 
8. Lejerbo – sikring af store boligområder  
9. Vand i haverne – lokalt medejerskab 
10. Godsbanen i Ålborg - byrum 

 
3. Hvornår går det godt? 

 
 

 
 
 
 



Projekteksempel #1 
Damhusledningen København 
DK’s største afløbsprojekt 
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Baggrund for projektet: Miljøforhold 
 
• Beskyttelse af Harrestrup Å (Damhusåen) 
• Reducering af overløb til Damhusåen  
• Politisk ønske om: 

1. Badevandskvalitet i Kalveboderne 
(Valby Strand.) 

2. Rekreative forhold i parken med 
adgang til åen. 

 
Skybrud 2011… 
  
 



Damhusledningen København 
Indledende undersøgelser   

7 

Følgende forhold har 
været undersøgt tidligere 
 
1) LAR / Tagvand 
2) LAR / Vejvand 
3) LAR / Tag og vej 
4) LAR m. bassin 
5) Bassin lokalt v. udløb 
6) Bassinledning langs Å 

 

Følgende valgt til videre 
projektering 
 
15.000 m3 lokal bassin 
15.000 m3 bassinledning 



Damhusledningen København 
Endelig koncept og design 
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Forskellige løsningsmodeller er undersøgt 
for placering af bassinledning i parken: 

1) Langs åen 
2) Under åen 
3) I parken 
4) Tunnelering 

Forslag med tunnelering til 
Kalveboderne giver: 
 
• Beskyttelse af åen 
• Minimal indgriben i parken 
• Skybrudssikring (kapacitet 15 m3/s) 
• Behov for mindre bassin (6.000 m3) 

 
320 mio. 



Damhusledningen København 
Endelig koncept og design 

 

• 3,4 km Ø3000 tunnelering i 15 m dybde 

• 24.000 m3 bassinvolumen 

• 5 sekantpælegruber, Ø12m - Ø20m 

• Alle tilslutninger kan afspærres 

• Skyllesystem etableres med 1500 m3  

• Alle store nedgange udføres med tør 
nedgang til bund af ledning 

• Udførelsesperiode: Juni 2013 – sept. 2016 
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Damhusledningen København 
Startskakt under udførelse og klargøring til tunnellering (Ø20 m) 

  
http://m.youtube.com/watch?v=k0VXVdjuE08 
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Damhusledningen København 
Er tunnelering den rigtige løsning mod skybrud? 
 

 

Flere funktioner samtidig …….kinderæg: 

Målopfyldelse for recipient 

Mindre samlet bassinvolumen 

Transport af skybrudsvand 

Skånsom i anlægsfasen (Natur og byer) 

Nem krydsning af veje og jernbaner 

 

….. Og stort set uden meromkostning 
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Altså den rigtige løsning til 
skybrudssikring, specielt i 

byen  



 
Sillebro Ådal – Projekteksempel #2 

Danmarks største klimatilpasningsprojekt 



Baggrunden for Sillebro Ådal  
projektet 

• Frederikssund Kommune ønskede at genoprette 
Sillebro Å som ikke levede op til målsætningen 

• Frederikssund Forsyning var forpligtiget til at dæmpe 
10 regnvandstilløb til Sillebro Å 

• Frederikssund er særlig klimaudsat  

• Byen Vinge skal snart udvikles 

 



Beton bassin 
Regnvandet skjules under jorden, ufleksibelt, når der nu er 
plads til… 



…andre muligheder! 



Sillebro Ådal 
Win-win ved samarbejde 

Startede som et lille vandløbsprojekt hos kommunen og endte som 
Danmarks arealmæssigt største natur- og klimatilpasningsprojekt i 
smukt samarbejde mellem kommune og forsyning 

 

Ådalsløsningen                  Betonløsningen 

 

1. Klimasikring 

2. Naturgenopretning 

3. Rekreative interesser 

 

 
 

 

 



Sillebro Ådal 
Synergier 

Forsyningen sparer MANGE penge 

– og kommunen får merværdier uden udgift. Kinderæg-eksempler: 

– Trykledning            Hovedsti med stor bæreevne 

– Bassinvolde            Nye rekreative stier med mulighed for at 
komme meget tæt på naturen 

– Forsinkelsesbassiner            Skøjtesø, smukke vandflader, plejede 
eng/mose-arealer, mere §3 natur, mere divers flora og fauna 

– Vandløbet flyttes for at skabe plads til bassiner            Genslynget 
og genoprettet vandløb, gydebanker, målopfyldelse  

– Forurenet jord bortskaffet for at skabe plads til bassiner 

          Deloprensning af losseplads  

– Genopretning af bynær natur            Øgede grundværdier (og 
øget beskatningsgrundlag) 
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Karlstrup Mose – Projekteksempel #3 
Danmarks største klimatilpasningsprojekt… 
…når det indvies i maj! 

Mål og ønsker indhentes – fra ALLE interessenter: 
 

–Målopfyldelse for 5 vandløb, naturlig hydrologi 

–Øget naturværdi og diversitet, bilag 4 arter, stork 

–Øgede rekreative faciliteter (ridestier, regional sti) 

–Respekt for/bevarelse af 3 fredninger 

–Reduceret udledning af klimagasser  

–Klimasikring af boligområder 

–Reduceret udledning af næringssalte til Køge Bugt 

–Besparelse på kommuners/forsyningers budgetter? 

–Er det muligt at indfri alles ønsker? 

 

–JA, MED HELVA-tilgang! 

– Projektet står færdigt om 2 mdr. 

 
 

Oversvømmelsestruede boligområder: 
– Karlslunde Strand, Engstrup og Solrød Strand 

 
Oversvømmelsesrisici forbundet med: 
– Kraftig afstrømning fra oplandet 
– Havvandstandsstigninger 
– Afstrømning ifm. afsmeltning af sne 
– Høj grundvandsstand 

 



Græse å, Slangerup 
Projekteksempel #4 



Lindevangskvarteret – Projekteksempel #5 



HELVA - i parcelhusområder 
Hillerød Østby – Projekteksempel #6 

 

Grønne områder - bynatur 

Vådområder og vandløb 

Øget vandløbskapacitet 

Afværge på ejendomsniveau 

Veje som vandveje 

 

 



Stort industri klimasikre alle sites i DK 

Projekteksempel #7 
 



Klimasikring af ejendomme 
Lejerbo, København, Projekteksempel #8 

 



Borgerinddragelse og regnvand i haverne 
Projekteksempel #9 



Klimasikring af ejendomme, Lejerbo, København 
Projekteksempel #8 

 

Godsbanen i Ålborg – Projekteksempel #10 





 
 
 
 
GODSBANEN ÅLBORG 
   FRA TRADITIONEL LØSNING  
      TIL BÆREDYGTIG  VANDHÅNDTERING 
– igen, et kinderæg, hvor én løsning indfrier mange formål 

 
Lessons learned : 
 

- Integrer vandforvaltning tidligt i processen… 
- Undersøg mulighed for klimatilpasning (internt / eksternt)…  
- Opstil visioner og forfølg dem…. 
- Identitet for området og byen – stærk fælles drivende parameter…. 
- Faglighed og organisation går på tværs….vis stor åbenhed for andre fagligheder… 
- Hold mange projektmøder med alle aktører…koordinering er vanskelig… 
- Overvej meget tidlig inddragelse af en leverandør/entreprenør i processen… 
- Pas på koterne, når vandet styres på terræn (kontrol i anlægsfasen)… 
- Løbende projektkontrol ved projektændringer (fast procedure)… 
- Drøft den efterfølgende drift af systemet tidligt i processen… 

 

http://www.niras.dk/Forretningsomraader/Forsyning/Referencer/FORS-Climate/FORS-Fra-godsbane-til-campus.aspx 
http://www.youtube.com/watch?v=GDZiFbNrL8Y  
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Interessenter 

Lovgivning 

Teknik og miljø 

Økonomi 

Kommuner, forsyningsselskaber,  
Naturstyrelsen, private ejere, naturfredningsforeninger  

Betalingsloven, Vandsektorloven, miljømålslov 
naturbeskyttelseslov, planlov,  

Forsinkelsesbassiner, vådområder,  
Infiltration, kloakering, udledningstilladelser,  

Vandtakster, skat, vejbidrag, anlæg og drift 

Det går godt når der er fokus på interessent-inddragelse og 

respekt for processens kompleksitet… 



Lovene Planerne mål Ansvar

Miljømålslov, jf 

Vandrammedirektivet Vandplaner miljømål K

Planloven

Kommuneplaner, 

lokalplaner, 

klimalokalplaner,  

klimatilpasningsplaner K

Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsplan servicemål K

Vandsektorloven
Plan for investeringer og 

takstfinansiering

miljø og 

servicemål F

Lov om betalingsregler

Plan for investeringer og 

takstfinansiering

miljø og 

servicemål F

Vandforsyningsloven Vandforsyningsplan miljø- og sevicemål K

Vandløbsloven K
Lov om oversvømmelser, jf. 

Oversvømmelsesdirektivet Risikostyringsplan F

Habitatdirektivet - Natura 2000 Natura 2000 plan K

Naturbeskyttelsesloven K

…og overblik over nuværende lovgivning og 
planer i ”kasser” 
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K: Kommuner, F: Forsynings/Vandselskaber  



…og man har evnen til at gå fra vanetænkning til 
 Helhedsorienteret Vandplanlægning = HELVA 

 

Hvorfor samarbejde og hvorfor ændre på vores normale praksis? 

Klimatilpasning kræver engagement og accept fra mange aktører på tværs af 
geografi, organisationer og fag. 

Og uden win-win’s er det ikke muligt at opnå enighed. 

 

Indsats 
plan-

lægges 

 

H     E     L     V     A 
Indsats 
iværk-
sættes 

 

STOP OP! 
Tænk  

”HELVA” 
på tværs 

Identificer 
alle 

berørte 
parter 

Kortlæg 
ALLE 

behov og 
ønsker 

Tænk ud af 
boxen - 

som 
vandet 
løber 

Identificer 
win-win-
løsninger 

Normaler weise….. 



…og husker fokus på 
organisering… 

– Projektorganisationen skal i hele forløbet struktureres, så der både er en 
beslutningstager med overordnet ansvar hos forsyningen og hos 
kommunen. 

– Der bør samles en større projektgruppe i kommunen som indbyrdes 
informerer og koordinerer på tværs af fag 

– Vigtigt i projektets første fase at afklare hvad projektet kræver af 
tilladelser og dispensationer og planer 

– Mange forskellige myndigheder og lovgivninger i spil, bl.a.: 

– Naturbeskyttelsesloven 

– Jordforureningsloven 

– Forvaltningsloven 

– Planloven 

– Mange forskellige interessenter, der skal tages hensyn til: 

– Foreninger 

– Beboere og brugere 

– Lodsejere 
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…og naturligvis en  
finansieringsmodel 

• I Sillebro Ådal har kommunen betalt ca. 10 % af de 26 mio. 
• Nyere bkg. om medfinansiering betyder at kommunerne fra 2015 

skal betale 25 % 
• Ingen projekter i landet pt. der rummer incitament til at en 

kommune vil betale 25% 
• Bkg. gør det stik imod hensigten sværere at udarbejde 

samarbejdsprojekter 
• Ida Auken sagde sidste år på Vintermødet, at hun ønskede at se flere 

af denne type projekter 
• Løsningen er, at projektet skal være forankret i forsyningen med 

kommunen som projektpartner 
• En udfordring fordi natur og klima ikke er forsyningens fagområde 
• Alle opnår det de gerne vil for mindst halv pris 
• Argumentet for samarbejde er, at det koster det halve eller mindre 
• Fordelingsnøglen bør være projektafhængig 



Konklusion:  
Helhedsorienteret vandplanlægning kan være nøgle til optimale KTP-løsninger 
Men det kræver at der tænkes i helheder, er respekt for ”processen” og den rette organisering 
Benyt anledningen til at tage initiativ og beslutning tilbage til teknikerne! 

 

Intelligente, smukke, billigere og  langtidsholdbare løsninger 
kan opnås, men: KUN gennem tværgående samarbejde! 

Tak for opmærksomheden! 

 

Bedre vandmiljø, fuld 
faunapassage og 
målopfyldelse 

Naturskønt nærmiljø, 
øget ejendomsværdi 

Naturskønt nærmiljø, 
rekreative og 
landskabelige værdier Tunnelering 

Kinder æg i det urbane 

MEN HUSK: 
 
A. Lad jer ikke begrænse af om det er hedder LAR, LUR eller LIR’. Kun en helhedsorienteret tilgang på hele oplandet 

og alle interessenter løser både øget hverdagsregn og skybrud og skaber rekreative, økonomiske og miljømæssige 
synergier samtidig. 
 

B. Anlæg en helhedsorienteret tilgang – så finder I helt sikkert den bedste samfundsmæssige løsning. 
 

C. Det er bare vand, og det løber nedad. Vi kan allerede regne på det hele. Så lad os nu komme fra plan til projekt – 
det er faktisk ikke kompliceret, hvis blot der er respekt for ”processen”! 
 


