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Hvor arbejder vi med regnvand på overfladen?

I områder hvor fællesystemet der 

skal ske adskillelse af regn- og 

spildevand

I byggemodninger og i 

byfortætningsområder



Hvorfor håndtering af regnvand på overfladen?

Vi ønsker at benytte vejen og de grønne 

arealer til håndtering af regnvandet – ingen 

regnvandsledninger.

Vi skal:

➢ klimatilpasse

➢ anvende regnvand på en ny måde –

blå/grønne løsninger – skabe merværdi

➢ spare penge



Vi hvad mener vi med ”klimatilpasning” ?

➢ ”Hverdagsregn” (LAR – nedsivning, genbrug, fordampning, grønne tage etc.) 

➢ ”Dimensionsgivende regn” LAR-løsninger dvs. forsinkelse



Hvad mener vi med ”klimatilpasning” ?

Skybrud (kræver helt andre metoder)



Vi vil tilføre merværdi til området   

Normalt – er det synlige resultat to nye dæksler i vejen og på grunden. 

Vi vil bruge pengene over jorden – i stedet for i jorden! 

Her vil vi gerne tilføre ekstra, synlig værdi ved at:

➢ Bruge grønne og blå løsninger til regnvand: LAR - løsninger – både i haverne 

og i de fælles arealer  

➢ Måske nye funktioner af de fælles arealer

➢ Måske trafiksaneringer og regnvandshåndtering i de store, brede veje



Adskillelse af regn- og spildevand

(eksempel Risvangen ca. 50 ha)





Hvorfor regnvand på overfladen?

Er vi lykkedes med:

Klimatilpasning?

Tilføre merværdi til området?

Spare penge?



Natfoto af Risvangsbassinerne fyldt











Hvorfor regnvand på overfladen?

Spare vi penge?

MÅSKE!



Hvordan får vi succes?

- Tæt samarbejde med de kommunale myndigheder: 

miljø- og vejmyndigheden samt planlæggerne.

- Tæt samarbejde med de der står for den 

kommunale drift af veje og det grønne (vejtræer)

- Penge til installationer som kan benyttes af 

borgerne (kommunen, private sponsorer, 

grundejerforeninger)



Hvordan får vi succes?

- Tæt samarbejde med grundejerforeninger, 

boligforeninger mv.

- Samarbejde med områdets borgere



Udfordringer ift. håndtering af vand på terræn

- Finde arealer til LAR løsninger

- Allerede adskilte ejendomme

- Ejendomme der ligger lavere end vejen

- Finde plads til placering af vejbede

- Finde arealer hvortil til afledning af klimavand kan 

finde sted

- Mulighederne for nedsivning (jordmatrixen og 

grundvandsbeskyttelse)



Udfordringer ift. håndtering af vand på terræn

VI SKAL SKABE FORSINKELSESVOLUMEN

MEN VI HAR INGEN PLADS!



Udfordringer ift. håndtering af vand på terræn

VI SKAL SKABE FORSINKELSESVOLUMEN

VEJBEDE BLIVER VORES FOKUS FREMOVER

Version 1 



Udfordringer ift. håndtering af vand på terræn

VI SKAL SKABE FORSINKELSESVOLUMEN

VEJBEDE BLIVER VORES FOKUS FREMOVER

Version 2



Byggemodninger

(eksempel Malling)



Hvorfor lave overfladeløsninger i denne byggemodning? 

Vi benytter vejen og de grønne 

arealer til håndtering af 

regnvandet – ingen 

regnvandsledninger.

Vi skal:

➢ klimatilpasse

➢ anvende regnvand på en ny 

måde – blå/grønne 

løsninger

➢ spare penge



Projektering - detail



Fyldningsgrader ved serviceniveau og 50 års hændelse



Den økonomiske gulerod?


