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I forhold til udbygning af 
kloaksystemet kan LAR være 

• Uden effekt på kapaciteten 

• Dyrere 

• Mindre sikkert 

• Til besvær for borgerne 

• Ødelæggende for miljøet 

• I strid med love og regler 

• Umuligt at implementere 

 

      Hvis man ikke tænker sig om! 



LAR kan også 

• Håndtere regn og selv 
meget store regnhændelser 
billigt og sikkert 

• Engagere borgerne positivt 

• Øge grundvandsressourcen 
og forbedre kvaliteten i 
recipienterne 

• Bidrage med rekreative 
kvaliteter og natur i byen 

• Indpasses fleksibelt 

 

     Hvis man tænker sig om! 

 



LAR, SUDS, WSUD, LID  
- eller hvad det nu hedder 

• Fordampning - Grønne tage og 
beplantninger 

• Nedsivning 
– Faskiner 
– Permeable belægninger med 

nedsivning 
– Nedsivning gennem jordoverfladen, 

grøfter, regnbede  mm. 

• Lokal udledning 
• Genanvendelse – havevanding, wc-

skyl og tøjvask 
• Samspil med eksisterende kloak 
• Magasinering og afstrømning på 

terræn 
• Rensning  
• Drænvand 
• Skybrudssikring af ejendomme 

 



Bæredygtig regnvandshåndtering 

– Både normal afstrømning,  
skybrud og drænvand 

– Økonomi i anlæg og drift 

– Miljø og natur 

– Integration i byrum 

– Robusthed for ændringer i 
klima og krav 

– Innovation og diversitet 

– Tværfaglighed og 
borgerinddragelse i 
planlægning, anlæg og drift 



Masterplan Gedvad 

 



Overordnede projektmål 

• Ingen gener ved T=10 og ingen 
skader ved T=100 (10 cm vand 
på terræn)  

• Afledning gennem nedstrøms 
opland uden skader 

• Ingen spildevand i opstuvet 
vand på terræn  

• Mål nås primært ved 
afskæring af vejvand  

• Der er ikke politisk vilje til at 
pålægge borgerne at afkoble. 

• Der lægges desuden vægt på  
– Mest muligt vand afkobles 
– Visuelt sammenhængende 

løsninger 
– Ensartet, cost effektiv  drift 
– Ens behandling af borgere 

 

• Beskyttelse af grundvand og 
recipienter 

• Cost-effektivitet 
– Samtidighed, tidsplan – Anlæg 

kan planlægges ud i fremtiden, 
men projektet skal være 
færdigt 

• Robusthed 
• Synergi 

– Positiv inddragelse af borgerne 
Have, vej og skybrudssikring af 
ejendomme,  

– Tværfaglighed og samarbejde 
med forvaltningerne og 
forsyningen 
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Principper for vandhåndtering 

Normalregn - Principper og 
prioritering 
1. Lokal rensning og nedsivning  
2. Lokal rensning og forsinkelse 

før videre afledning 
3. Afledning til nedstrøms 

rensning og forsinkelse og 
afledning 

4. Lokal forsinkelse før 
afledning til fælleskloak 

5. Fortsat uforsinket afledning 
til fælleskloak  

 

Skybrud håndteres på terræn ved 
magasinering eller afstrømning i 
hierarki af oplande 
• Slutoplande 
• Transportoplande 
• Topoplande 

 
Drænvand 
• Behov afhængig af omfang af 

nedsivning 
• Lokale behov 
• Effekter uden for oplandet 



Synergi og relevante planer  
• Levende Gladsaxe 
• Kommuneplan 

– visioner for det grønne, trafik, lokale byområder, byomdannelse, 
kulturhistorie, regnvand, natur og fritid, grønne anlæg, byparker, 
naturbeskyttelse, økologiske forbindelser 

• A21 – lokale Agenda21 tiltag 
• Gladsaxe i bevægelse 2010-13 
• Sundhedsplan for Gladsaxe Kommune 
• Trafik og mobilitetsplan 
• Plan 2020 for handikapområdet i Gladsaxe 
• Gladsaxeliv 
• Gladsaxe Trafiksikkerhedsplan 
• Vedligeholdelsesplaner 

 



 



Fra grå til grøn  

 



Plads til mest mulig vand 

 



Plads til vandet på mindst mulig plads 

 



Vand på vejen 

 



Skybrudsveje 

 



Forskellige vejklasser – forskellige 
indsatser 

  Grå til 

grøn 

Plads til 

mest 

muligt 

vand 

Plads til 

vandet på 

mindst 

mulig plads 

Vand 

på 

vejen 

Skybruds

vej 

Klasse 4 

uklass. 
     

Klasse 3 
     

Klasse 2 
     



LAR er ikke bare LAR! 

Det må vi ikke… 

  Det kan vi ikke… 

    Det plejer vi ikke…! 
 

- 9 ud af 10 udfordringer er rent institutionelle 

 

Respekter naturlovene – og vær  klar til at diskutere 
resten,  hvis I vil videre med LAR 

 



LAR – religion eller videnskab? 

Gabriels 1. Hovedsætning:  

 

Vand løber ned ad 

 

Gabriels 2. Hovedsætning: 

 

Meget vand (vand fra skybrud eller store 
arealer) fylder mere end lidt vand 


