
Er der behov for at tænke nyt?! 
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Hvad kan de i Seattle, Portland og 
San Francisco, som vi ikke kan?! 
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Hvordan skaber vi ‘the livable city’ i 
en dansk kontekst?! 
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v/Hanne Kjær Jørgensen,  
Teknologisk Institut, Rørcentret 

 

Udenlandske erfaringer  
med LAR 



Vand i Byer 
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… 

Fremtidens byer: 

• Klimarobuste 

• Reduceret CO2 

udledninger 

• Fortsat velfærd Danske byer: 

• Sensitive overfor 

klimaændringer 

• Høje CO2 udledninger 

Vand i Byer: 

www.vandibyer.dk 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.clipartheaven.com/clipart/hands/hammer.gif&imgrefurl=http://www.clipartheaven.com/show/clipart/hands/hammer-gif.html&h=433&w=490&sz=7&tbnid=DXsv_nAecZAiCM:&tbnh=115&tbnw=130&prev=/search?q=hammer&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=hammer&hl=da&usg=__Xj_LVVfPhMMOyA8qOxTYKTCHbd4=&sa=X&ei=Ht2VTZfFFpDvsgaMhoGzCA&ved=0CDwQ9QEwBA


Hvad vælger vi? 
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Nedstrøms Opstrøms 



Er det for dyrt og ineffektivt… 
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…at bygge  
faskiner mod  
ekstremregn? 

 
http://ing.dk/artikel/133978-
for-dyrt-og-ineffektivt-at-
bygge-faskiner-mod-
ekstremregn?utm_source=feed
utm_medium=rssutm_campaig
n=miljo  
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 Er LAR også afstrømning af  
overfladevand? 

 Hvilke regn skal LAR-anlæg  
kunne klare?  

 Hvor Lokal er LAR? 

 ”Store LAR og lille LAR”?! 

 Hvad koster LAR? 

 Hvordan prissætter vi merværdi  
af LAR?  

 

Hvad er definitionen på ”LAR”? 
– Vi ved det faktisk ikke! 
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Er LAR det samme som Green 
Stormwater Infrastructures (GSI), 
WSUDS eller SUDS? 
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Regnvandet håndteres på overfladen så lang tid 
som muligt og bruges undervejs som en ressource. 

 

Overløb overvejes nøje. 
 

LAR-elementer:  

 Nedsivning på græs  

 Regnbede 

 Vejbede  

 Grønne tage 

 Permeable belægninger 

 Bassiner 

 



I USA bruger de ikke faskiner 
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 De stopper til 

 Måske fordi de ikke har sandfangsbrønd 

 Regnvandet skal være synligt 

 



Og synligt det bliver det! 
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Tradition for borgerinddragelse… 
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Frivilligt arbejde – pas et regnbed! 
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1. Green Street Steward-ordningen i Portland: private borgere tager 
ansvaret for grønne regnvandsanlæg (fx vejbede) 

2. Treebate-ordning – tilskud til private, der planter et træ 

3. RainWise i Seatle 

 Fælleskloakeret opland 

 Entreprenør uddannet i RainWise 
programmet 

 Forsyningen udfører tilsyn 

 Ansøgning om tilskud 

 



Hvordan få vi borgerne til at handle? 
”What’s in it for me?” 
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I USA: 

 It’s all about the river 

 I’m RainWise 

 

Kan vi sætte det i en dansk sammenhæng: 

 Regn med sport?! 

 Det handler om storken?! 

 



Lovgivning:  
Der skal sluges nogle kloakrotter 
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 Man skal ikke være autoriseret 
kloakmester for at afproppe et 
tagnedløb 

 Afpropning 1 sted – ikke 2 

 Man kan fortryde og blive tilsluttet 
igen 

 Har ‘Rebate’ på $3,50 pr. squarefoot 
afkoblet tag 

 



Kan det betale sig økonomisk? 
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 Man skal ikke være autoriseret 
kloakmester for at afproppe et 
tagnedløb 

 Afpropning 1 sted – ikke 2 

 Man kan fortryde og blive tilsluttet 
igen 

 Har ‘Rebate’ på $3,50 pr. squarefoot 
afkoblet tag 

 



Skotland:  
LAR-anlæg midt i rundkørsel 
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Skotland:  
Det er muligt for forsyningen at 
adoptere LAR-anlæg 
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 Der er guidelines for, hvad der skal til 
for, at forsyningen vil adoptere SUDS-
systemet 

 fx krav der muliggør billig 
vedligeholdelse (hældning, 
maskinslåning af græs) 

 



I Skotland: 
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 Bruger de LAR, fordi de vil have en bedre 
vandkvalitet:  

 Rebecca Brown, Abertay University:” Ved at 
håndtere regnvand ved kilden, får man færre 
forurenende stoffer” 

 Nye områder SKAL have LAR. Det står i deres 
lovgivning 

 Kommunerne er derfor meget aktive for at 
etablere LAR 

 Både tag- og vejvand! 

 Der sker en rensning inden alle  
wetlands via fra render, grøfter  
og filtermuld – inden overløb til  
vådområdet 



Konklusioner ifbm. filtermuld 

27 

 De fleste kontaminanter vil tilbageholdes I de øverste 10 cm 

 Der er meget lille risiko for at der er en vertikal transport af  
kontaminanterne 

 Dette afhænger tilsyneladende  
ikke af sammensætningen af  
mulden 



28 

Floden Lea sommer 2013 – der er 
overløb, hvis det regner 2 mm! 
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Mange fejltilslutninger.  
Her ledes køkkenvask til regnvand 
og videre til en flod 
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“Loss of original SuDS” 
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Mulighed for at anvende 
eksisterende grønne områder… 
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Rotterdam ”watersquare” på en 
tørvejrsdag 
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Og efter en dimensionsgivende regn 
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Og under skybrud 
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I frostvejr 
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Fornebu – Norge: 
Biodiversitet i bolig- og industrikvarter 
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…Tør de noget, som vi ikke tør..?! 



Hvad kan vi så bruge de  
udenlandske erfaringer til? 
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 Vi må ‘oversætte’ de brugbare idéer 
til en dansk sammenhæng 

 Lave pilotprojekter/demo-projekter, 
hvor vi udfordrer lovgivning og 
tekniske løsninger i 1:1 

 Fokusere på borgerinddragelse 



Det er ikke et ‘enten-eller’ –  
det er et ‘både og’ 
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Danmark: Enten-eller: 

Enten LAR 

Eller større rør 

 

USA: Både-og: 

Både LAR  

og rør (som ikke nødvendigvis er større)  

 



Er det for risikabelt med LAR for 
kommunen? Gør det alligevel! 
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Men brug livrem og seler! 

Eksempler: 

 Permeable belægninger på p-plads 

 Living machine i San Francisco 



Permeable belægninger på 
parkeringsplads 
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 Impermeabel membran 

 Prøveudtagningsbrønd 

 Online måling af vandkvalitet 

 Produktudvikling og dokumentation af 
funktionen 

http://www.laridanmark.dk/30210,3  

http://www.laridanmark.dk/30210,3
http://www.laridanmark.dk/30210,3
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The Living Machine – San Francisco 



The Living Machine – rensning og 
genanvendelse af sort spildevand! 
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 Tre synlige filtre – sidste filter er indenfor 
bygning 

 5 opbevaringstanke 

 UV-desinfektion 

 Kloring 

 Måling før og efter UV desinfektion and 
før/efter kloring 

 Målinger vil dokumentere, om UV-
desinfektion og/eller kloring er nødvendig 



 Det afhænger af definitionen på LAR, som ikke findes! 

 Det vil tage noget tid at finde ud af! 

 Hvor travlt har vi med at bestemme det og finde den rigtige løsning? 

 

Kan LAR håndtere skybrud? 
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Læg LAR-løsningerne som 
”perler på en snor”! 

- OG HUSK ALTID OVERLØB! 
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LAR der virker: Løsningerne  
kombineres og ekstremregn indtænkes  
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Men vi er godt på vej –  
også i Danmark! 
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