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Kalender
Faglige arrangementer 

EVA-udvalget opfordrer til, at medlemmerne holder øje  
med faglige arrangementer på relevante hjemmesider  
(EVA-udvalget, DANVA, IDA Miljø, Ferkvandscenteret m.fl.) 

EVA-udvalget søger at placere temadage så de ikke konflikter  
med andre større fagligt relevante arrangementer.





Kære EVA medlem

Det er en helt særlig tid vi oplever i øjeblikket. Coronavirussen spreder sig i det danske samfund og sund-
hedsmyndigheder og regering kommer dagligt med nye tiltag og udmeldinger om situationen. Stort set hele 
den offentlige sektor er lukket ned, med undtagelse af sundhedssektoren, som arbejder på højtryk. Vi ved 
med sikkerhed, at I alle er påvirket af de udfordringer, utryghed og bekymringer, som Corona-situationen 
medfører, men vi håber inderligt at I og jeres nærmeste alle har det godt.

Vores seneste temadag blev afholdt i slutningen af februar, altså i en tid hvor vi var forholdsvis uvidende 
om, hvad der var os i vente, og samtidig med at det første tilfælde af Coronavirus blev konstateret i  
Danmark. Med temaet ’Kend din drift’ blev der på dagen stillet skarpt på driften af de grønne regnvands- 
løsninger. Temadagen demonstrerede med tydelighed, at der indenfor drift og vedligeholdelse af de grønne 
regnvandsløsninger er rigtig mange erfaringer, som med fordel kan udveksles i branchen. Med udgangs-
punkt i konkrete projekter og løsninger, blev der gennem dagens oplæg udvekslet erfaringer helt fra 
hvordan uheldige designdetaljer kan give utilsigtede udfordringer, til hvordan drift kan blive en fællesopgave 
for områdets beboere, til erfaringer med rollefordeling mellem kommune og forsyning omkring drift, og til 
hvordan innovation indenfor drift er en nødvendighed for at sikre anlæg som både er driftssikre, attraktive 
og rekreative i byen.

Trænger du til et lille pusterum i denne Coronatid, har du mulighed for at gøre det i selskab med inspireren-
de artikler fra EVAs temadag i februar.

I forbindelse med temadagen, blev EVAs årsmøde afholdt med beretning fra formanden Jakob B. Larsen 
og fremlæggelse af udvalgets regnskab og budget ved kassereren Agnethe N. Pedersen. EVA-udvalget fik 
ved årsmødet også et nyt medlem, Lars Berggren Winter fra Novafos, og sagde i samme forbindelse farvel 
til udvalgsmedlem Kjartan Ravn fra Vejle Spildevand. Kjartan har været medlem af udvalget i 6 år, og vi vil 
gerne benytte denne lejlighed til at sige stor tak til Kjartan for hans arbejde i EVA. Ligeledes, vil vi også 
gerne benytte lejligheden til at byde Lars velkommen som nyt medlem af udvalget.

Set i lyset af Corona-situationen, har EVA-udvalget besluttet at aflyse den næste EVA temadag i maj. Vi 
ønsker naturligvis ikke at afholde arrangementer, som kan medføre spredning af Coronavirus blandt vores 
medlemmer. Herudover forventer vi også, at selv hvis situationen er ved at have normaliseret sig igen i 
slutningen maj, vil rigtig mange af jer sandsynligvis have for travlt til at deltage i temadagen. Det planlagte 
tema for maj temadagen ’Machine Learning i Vandbranchen – Voodoo eller Virkelighed’, afholdes i stedet 
på februar EVA temadagen i 2021.

Dette betyder at den næste EVA temadag afholdes i september, 2020. Denne temadag afholdes i København 
på Charlottehaven, og for temadagen arbejder vi på, at I kan få mulighed for at besigtige skybrudstunnel- 
projektet ved Strand boulevarden. I vil modtage invitation med program og mere information herom.

Pas godt på jer selv og jeres nærmeste i denne turbulente tid . 

EVA-udvalget

Leder



Ved temadagen den 27. februar 2020, blev der afholdt 
årsmøde i EVA-udvalget med følgende dagsorden:

1 . Valg af dirigent
 Kristian Vestergaard blev valgt

2 . Bemærkninger til dagsordenen
 Ingen

3 . Formandens beretning
 Det forgangne års aktiviteter blev kort gennemgået af formand Jakob Badsberg Larsen, og 

det blev herunder berettet, at der i 2019 blev uddelt i alt tre legater. Som udvalgets primære 
aktivitet, blev der i 2019 afholdt 3 temadage, herunder to på Nyborg Strand og et i Odense, 
med i alt 325 deltagere: 

 28. feb. 2019:  Bæredygtig spildevandshåndtering – nu og i fremtiden 

 9. maj 2019:  Hvilken model, hvornår?

 26. sep. 2019: ”Regner” vi rigtigt?

Formandens beretning blev godkendt. 

4 . Fremlæggelse af regnskab
 Som et resultat af tre velbesøgte temadage og uddeling af tre EVA-legater viste regnskabet  

et mindre overskud, som overføres til udvalgets disponible pulje. Der budgetteres forsigtigt  
for 2020 med et mindre underskud.

 Regnskab for 2019 og budget for 2020 blev godkendt.

5 . Valg til indstilling af udvalgsmedlemmer
 Kjartan Gunnarsson Ravn udtrådte af EVA-udvalgets bestyrelse efter at have været en del  

af bestyrelsen i de maksimale 2 gange 3 år. Jakob Badsberg Larsen var på valg, da hans 
første 3-årige periode som medlem af EVA-udvalget udløb. Det blev af bestyrelsen foreslået, 
at Jakob fik genvalg. 

 Nyt medlem i bestyrelsen blev Lars Berggren Winther fra Novafos, der blev valgt uden  
modkandidater, og Jakob Badsberg Larsen blev genvalgt til at fortsætte i bestyrelsen.

6 . Eventuelt
 Kjartan Gunnarsson Ravn blev belønnet med applaus for sit arbejde i EVA-udvalget  

gennem de seneste 6 år.

Referat af 
årsmøde



De fleste kommuner og forsyninger har etableret de allerførste af mange nye anlæg. 
Men her og nu udfordringer med drift af de nye grøn-blå anlæg kan stoppe visionerne, 
før vi rigtig kommer i gang.
  
Drift skal imidlertid ikke kun ses som en barriere. Drift skaber også værdier og grøn 
vækst. Det giver jeg nogle gode eksempler på i artiklen, der viser, at der er meget at 
vinde for kommuner, forsyninger og private ved at arbejde innovativt og helhedsorien-
tret med drift. 

Grøn klimatilpasning er en strategisk mulighed for  
bæredygtig omstilling  
Behovet for klimatilpasning stiller os som samfund over for nogle af de største inve-
steringer i infrastruktur i nyere tid. Det er afgørende, at vi går til opgaven med blik for 
helheden og arbejder innovativt og strategisk med de mange ressourcer. Både danske 
og internationale erfaringer peger på at grøn-blå anlæg og strukturer på overflader af 
byer og landdistrikter ofte er en billigere og mere effektivt måde at håndtere regn-
vand på end at udvide kloaksystemet. De fleste kommuner har allrede etableret de 
første anlæg. Og hvis vi for alvor skal håndtere regnvand på overfladen, så skal der 
etableres mange nye anlæg og sammenhængende strukturer i de kommende år. Med 
et hurtigt overslag skal hver kommune måske etablere omkring 100 små og store 
anlæg som regnbede, grønne veje og render og bassinger og naturområder, der kan 
håndtere regnvandet. Og de skal kædes sammen til større sammenhængende grøn-
blå netværk.

Drift af grøn-blå  
klimatilpasningsanlæg 

Vi står overfor store udfor-
dringer med klimatilpasning 
af Danmark. Vi skal inve-
stere store ressourcer i de 
kommende årtier og vi skal 
’ommøblere’ store dele af 
vores byer og landdistrikter. 
Tilsammen skaber det en 
løftestang for den bæredyg-
tige omstilling i Danmark. 
Hvis vi arbejder visionært 
kan de nye grøn-blå struk-
turer bidrage til byliv, natur, 
sundhed, grøn mobilitet og 
grønne jobs. 

Af: Birgitte Hoffmann, 
Aalborg Universitet

– er også et område for  
innovation og grøn omstilling 
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Disse nye grøn-blå infrastrukturer har potentialer at skabe varierede og rekreative 
anlæg i byen og i det åbne land og bidrage til en bæredygtig omstilling. Klimatilpas-
ningen kan altså være med til at understøtte en lang række strategiske mål, der er 
på dagsorden i kommunerne i forskellige forvaltninger og på det lokale sted – som 
fx natur og biodiversitet, nye indtjeningsmuligheder i det åbne land samt byliv og 
sundhed samt nedsættelse af CO2 udslip. I denne artikel tager jeg fat på et eksempel 
fra vores forskning, hvor klimatilpasning med grønne infrastrukturer bliver koblet med 
sundhed og grøn mobilitet. 

Inspirationen til at understøtte kommunale mål om f.eks. sundhed og det gode liv 
igennem et strategisk arbejde med klimatilpasningen kommer bl.a. fra Portland i USA. 
Her har kommunen mere end 15 års erfaring med at omlægge omkring 2.000 veje til 
at håndtere regnvand ved hjælp af overfladebaserede løsninger. Det har ført til et helt 
nyt vejlandskab i Portland hvor træer, render, rabatter, regnbede og lommeparker nu 
indgår i forskellige former for vejdesigns.  

Hvorfor tager vi for givet at en vej skal se sådan ud?  
En bil står stille en meget stor del af dens livetid og bilerne 
har ekstrem stor indflydelse på byernes grå layout. Delebiler, 
offentlig transport og el-cykler mv. skaber nye muligheder 
for at reducere antallet af biler i byen og give plads til grønne 
infrastrukturer, grøn mobilitet og byliv. 

Omdannelsen af Bryggervangen i København 
viser et dansk eksempel på, hvordan en 
strategisk brug af investeringerne i klima-
tilpasning kan vi skabe oplevelsesrige byrum, 
der bidrager til sundhed og grøn mobilitet. 



De foreløbige erfaringer i Portland peger på de overflade baserede løsninger er 
væsentlig billigere end traditionelle kloakløsninger OG at de har store sundhedsef-
fekter fordi de bidrager til øget lokal aktivitet og social kontakt. Det hænger sammen 
med at kommunen har udviklet en planproces, hvor de holder lokale møder, der 
samler beboerne, når en konkret vej skal re-designes, og hvor de arbejder syste-
matisk på at engagere borgerne og foreningerne i at bidrage til at passe de lokale 
grønne anlæg. Det engagerer beboere i aktive fællesskaber og medvirker til at 
skabe flere sociale kontakter, så ældre får mod på at komme ud af husene og ikke 
føler sig så ensomme. 

En tredje sundhedseffekt, som er dokumenteret, er, at de grønne veje adresserer 
de udfordringer med ulighed i sundhed, som vi også har i Danmark. De grønne veje 
i Portland gør op med uligheden, fordi klimatiltagene udbredes som en del af byens 
infrastruktur, og etableres derved i hele byen. Det betyder, at nærheden, antallet og 
kvaliteten til grønne områder ikke følger de socioøkonomiske skel, så mest privilege-
rede områder har flere grønne områder end andre bydele.

Vi kan altså koble klimatilpasning til en omstilling af byernes monofunktionelle veje til 
interessante multifunktionelle byrum, der gør nemmere, sikrere og mere interessant 
at komme ud og bevæge sig til hverdag. Vejen er det byrum, vi møder lige uden 
for døren, og det styrker de strukturelle muligheder for at løse vores udfordringer 
med inaktivitet blandt børn og voksne, hvis vi har gode byrum tæt på os, hvor vi kan 
mødes, opholde os, lege, gå og cykle. 

Også i London har man fokus på den stærke kobling mellem at re-designe veje og 
øge sundheden. I ’Healthy Streets for London’ opgøres værdien af, at hver londoner 
går eller cykler 20 min mere hver dag, til enorme besparelser for sundhedsvæsnet 
samt til sygedagpenge og tabt arbejdsfortjeneste i de offentlige og private enkelte 
virksomheder. Dertil kommer færre alvorlige sygedomsrisici og bedre livskvalitet  
for den enkelte og familierne. Se mere på https: 
//www.london.gov.uk/what-we-do/health/transport-and-health/healthy-streets  
Der er altså meget store værdier på spil, hvis vi arbejder strategisk med  
klimatilpasning. 

Realiseringen skaber behov for nye driftsløsninger
Men at realisere disse visioner handler ikke kun om visionære designs. Allerede nu 
oplever professionelle i kommuner og forsyninger, der arbejder med klimatilpasning, 
at driften er en barriere for at udvikle innovative anlæg. Især fordi driften ofte vil være 
dyrere set ud fra eksisterende normer og metoder. Den udfordring, vi står overfor 
er således, at vi ikke bare kan overføre de eksisterende måder af drifte på til de nye 
anlæg.  

Kommunernes behov for at opskalere klimatilpasningsanlæg rummer en stor risiko 
for hvad yngre planlægger for nyligt kaldte ’Grønne rør på overfladen’ – altså relativt 
kedelige grønne græsbeklædte render og bassiner. De kan nemt slås med maskine 
og dermed håndteres med de eksisterende driftsløsninger og normer. Men lever de 
op til vores visioner om at bruge de mange investeringer i klimatilpasning til at skabe 
flere bedre byer og grøn innovation?

Der er således et akut behov for at udvikle nye og fleksible driftsmodeller, nye 
udbudsformer og forretningsmodeller og ikke mindst nye samarbejder på tværs af 
forvaltninger og forsyninger og med brugere og borgere. 
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Nye samarbejder med borgere og brugere 
Det er vigtigt at borgerne inddrages for at skabe opbakning om de nye anlæg, der fx 
giver vejen et helt nyt udtryk. I Låsby ved Skanderborg går samarbejdet videre. Her 
har Kommune og Forsyning og borgere fået en grøn bypark, der håndterer regnvand 
og samtidig fungerer som aktivitetsanlæg for både familier, unge og ældre. Lokale 
borgere og foreninger bidrager til driften af anlægget, og det har været afgørende 
for anlæggets rekreative kvaliteter. Udfordringen var som mange andre steder, at 
Forsyningen og Kommunen kun havde en vis portion midler til driften. Hvis borgernes 
ønsker om flere aktiviteter skulle realiseres, så krævede det nye samarbejder med 
borgerne. ”Og det tog de i mod”, siger Vicky Madsen fra Skanderborg Forsyning. 
”Uden borgenes medvirken var det nok blevet et mere traditionelt bassin uden de 
mange aktiviteter og gode adgangsforhold.” 

I denne case bliver klimatilpasning en anledning til at skabe nye relationer mellem 
kommune og forsyning og borgere – og til at gøre op med den traditionelle arbejds- 
deling, hvor kommuner og forsyning leverer service for borgerne, der har en mere 
passiv rolle. 

Denne arbejdsdeling, der er udviklet gennem over 100 år betyder, at mange professi-
onelle mangler erfaringer med at samarbejde med borgerne, ligesom der ofte er skep-
sis overfor om de frivillige borgere nu har vilje og kapacitet med til at engagere sig i 
drift. Det kræver et innovativt og langsigtet arbejde at udvikle nye samarbejder med 
borgerne. Men potentialerne for frivillighed på det tekniske område er meget store og 
deltagelse kan også styrke borgernes ejerskab og lokale fællesskaber. 

En gammel erhvervsgrund midt 
i Låsby er blevet omdannet til 
et rekreativt aktivitetsområde, 
hvor regnvandet nu er samling-
spunkt for borgerne.
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Green Street Stewardship 
I Portland i USA har kommunen netop set partnerskabet med borgerne i en langsigtet 
strategi. Over en årrække har de øvet sig på at samarbejde med borgerne i stor skala 
og bl.a. udviklet en model for partnerskab udfra den tænkning at jo flere grønne veje, 
der bliver adopteret af borgerne jo flere ressourcer frigøres til nye anlæg. 

’Green Street Stewardship’ programmet blev startet som et forsøg i 2010, og det bliver 
løbende evalueret og udviklet. I dag er det i høj grad systematiseret og programmet 
har sin egen side på forvaltningen hjemmeside. Her kan borgerne finde små videoer 
med eksempler, kort over grønne gader, guides til at passe anlæggene og til at identifi-
cere ukrudt og endelig en online tilmelding.
 
Når man melder sig, vælger man samtidig det eller de ledige grønne anlæg, 
man vil passe. Hver af disse får deres egen side, som man får et log-in til, hvor det 
fremgår hvilken pasning netop dette anlæg har brug for. Det vil typisk være at rense 
indløbet og fjerne ukrudt og affald. Man kan nemt registrere ens drift med dato, et eller 
flere hak og tidsforbrug. Endelig kan man melde, hvis der er problemer i anlægget som 
hvis fx et træ er knækket. Så tager kommunen ansvar for at bygge anlægget op igen. 
Ønsker man ikke længere at stå for anlægget, tager kommunen over igen. 

Forvaltningen har arbejdet opsøgende gennem nogle år for at skabe opmærksom om 
programmet. En metode er at stille op ved lokale cafeer og events i de områder, hvor 
de gerne vil have driftet anlæg. De samarbejder også med de eksisterende netværk 
eller virksomheder, for at nå bredere ud, og gennem train the trainers-programmer kan 
de tilbyde kurser om de grønne anlæg og deres drift. Man skal ikke have deltaget i et 
sådant, men det er et tilbud, som mange vælger. 

Virksomheder og foreninger er også vigtige partnere, fx har grupper af forretnings-
drivende adopteret flere grønne gader. De mødes typisk en gang om måneden for at 
passe anlæggene og spise frokost og snakke. 

De forventer ikke, at alle anlæg bliver adopteret, men det frivillige arbejde er blevet 
en vigtig del af driften af anlæggene. Og de penge, de sparer på drift, giver mulighed 
for at bygge flere anlæg. Den frivillige drift styrker desuden borgernes viden om den 
grønne infrastruktur og miljøet. Således er de frivillige, der i dag deltager i at passe  
de grønne anlæg, vigtige for at formidle og skabe ejerskab til infrastrukturen. 
Se mere på www.portlandoregon.gov/bes/52501

Udvikling af innovative driftsløsninger 
Konferencen om drift i Nyborg arrangeret af EVA viste gode eksempler på, at kommu-
ner og forsyninger ser drift af grønne klimatilpasningsløsninger som et felt for innova-
tion og læring, og at de er i gang med at opsamle erfaringer med drift og vedligehold. 
Det er gode grunde til at der skal afsættes midler og gives plads til at eksperimentere 
med nye driftsformer og måder at organisere driften på. Det er vigtigt at holde fast i, at 
de nye anlæg skaber store værdier på en række områder, der rækker udover teknisk 
forvaltning til flere kommunale arbejdsområder. Der er afgørende argumenter for 
højere driftsudgifter og ressourcer til at innovere på dette område.  
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Der har altid været væsentlige usikkerheder forbundet med analyse og dimensione-
ring af afløbssystemer. Før anvendelsen af computermodeller blev usikkerhederne 
håndteret ved skøn indbygget i reglerne for dimensionering – og de sikrede at syste-
merne var rigeligt store. Omkring år 2000 blev “faget” opmærksom på, at der i løbet 
af de seneste 10 – 15 år var sket en gradvis nedgradering af serviceniveauet overfor 
borgerne og et tilsvarende antal henvendelser fra utilfredse borgere der oplevede dels 
vand i kældrene og dels vand i stueplan. Der var store diskussioner og bla. blev der 
afholdt EVA møder med overskrifter som “Gå ikke i for små rør” og andre tilsvarende 
titler. Der blev af DANVA og Spildevandskomiteen nedsat et udvalg, der skulle kigge 
på hvad man kunne gøre fremadrettet. Det var det, der endte med at blive til Skrift 27.

Formål med sikkerhedsfaktorerne 
Det oprindelige formål med sikkerhedsfaktorerne i Skrift 27 var altså at give borgerne 
en ekstra sikkerhed tilbage. Det var ikke blot for borgernes skyld, men også fordi man 
ville være sikker på, at man ikke skulle ændre på rørsystemet i dets forventede levetid 
på 60 – 100 år. Samlet set skulle de forventede udgifter til at bygge afløbssystemet 
for stort afvejes mod de udgifter som opstår fordi afløbssystemet skulle opgraderes i 
utide fordi det var (blevet) for lille. I skrift 27 blev det anbefalet at vælge en sikkerhed 
svarende til middelværdien plus en gange spredningen, fordi det svarede til en pris på 
ombygning, der er fem gange større end at bygge lidt for stort. Skøn viste, at det var 
ikke helt skævt for rørdimensionering, som var udgangspunktet for analysen. På den 
baggrund blev der i Skrift 27 med en vis forsigtighed anbefalet værdier for hhv. udvik-
lingen i byfortætning, klimaændringer og modelusikkerhed. De første som faktorer,  
der ændrer sig over tid, den sidste er en faktor på den gennemsnitlige fejl her og nu. 

Usikkerhed og  
sikkerhed ved analyse 
og dimensionering af 
afløbssystemer 

Af: Toke Illeris, 
HOFOR

Det faglige udvalg under 
Spildevandskomiteen har 
igangsat et arbejde med at 
opdatere dimensionerings-
praksis. En del af dette 
arbejde vedrører usikker-
hedsvurdering og valg af 
sikkerhedstillæg ved dimen-
sionering af afløbssystemer. 
Emnet er bl.a. vigtigt fordi 
valg af sikkerhed mod  
underdimensionering kan 
have stor betydning for 
løsningernes økonomi og for 
sandsynligheden for under- 
eller overdimensionering.

Af: Karsten Arnbjerg-
Nielsen, DTU Miljø
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Hvordan ser vi praksis har udviklet sig
Siden arbejdet med at udvikle og anbefale sikkerhedsfaktorer for næsten 15 år siden 
har der udviklet sig en praksis blandt forsyninger og rådgivere. Den er dog ikke helt 
som ønsket og især arbejdet med klimatilpasning giver nogle metodiske udfordringer. 
Faktorerne anvendes langt udenfor deres tiltænkte anvendelsesområde og uden at 
tænke på de begrænsninger for anvendelse som lå bag anbefalingerne i skriftet. Man 
er næsten havnet i den situation, at anvendelsen af sikkerhedsfaktorer er lige så ube-
vidst som de gamle tommelfingerregler om “en ekstra dimension er godt” og “rund lige 
ned på koncentrationstiden” mv. På EVA mødet kaldte vi det for ubevidst anvendelse 
af bevidst valgte sikkerhedsfaktorer. Det er derfor vigtigt at få kigget på, om vi kan 
inddrage usikkerheder på en bedre måde end i dag, ikke mindst i forbindelse med 
Skrift 31, hvor metoden fordrer, at de faktorer, som ændrer sig over tid, inddrages på 
en anden måde end de faktorer, der er konstante over hele perioden. Endvidere er vi 
også nødt til at gå tilbage og revurdere forholdet mellem at bygge for stort og bygge 
for småt, altså den oprindelige baggrund for anbefalingen af sikkerhedsfaktorerne.

De tre typiske situationer for analyse og dimensionering
Vi mener, at der er tre typiske situationer, hvor man kan udvikle en praksis for  
håndtering af usikkerhed. Dem beskriver vi kort her: 

 Sikkerhed ved analyser
Ofte skelnes ikke mellem dimensionering og analyser når der anvendes en sikker-
hedsfaktor på regnen. Ved analyser såsom kortlægning af problemer ønskes i reglen 
det mest sandsynlige udkomme (det mest sandsynlige problembillede). En faktor på 
1,0 vil derfor oftest være passende. Desværre ses ofte sikkerhedsfaktorer over 1,0 
anvendt til analyser uden nærmere årsag. Det kan føre til overinvesteringer idét analy-
serne da viser problemer, som sandsynligvis overvurderes. Der er brug for rekomman-
dationer i den sammenhæng.

 Sikkerhed ved dimensionering jf . SVK27
Siden Skrift 27 udkom i 2005 er det blevet dansk praksis at dimensionere rørsystemer 
med en sikkerhedsfaktor på grund af manglende viden om de præcise forhold, det 
vi kalder modelfejl. Typisk anvendes en faktor 1,2. Faktoren anvendes i reglen uden 
nærmere overvejelser om hvilke usikkerheder der er på belastning og kapacitet af an-
lægget der dimensioneres. Usikkerhederne nævnt i Skrift 27 er dog ikke blevet mindre. 
Tværtimod. En sikkerhedsfaktor på 1,2 rummer muligvis usikkerheden på regionale-
stimatet (dvs. dimensionsgivende intensiteter af regnen), på afstrømningen under regn 
og på det hydrauliske system. En væsentlig usikkerhed der ikke indgår ved dimensi-
onering af rørsystemer er usikkerheden på scenariefremskrivningen af regnen (dvs. 
usikkerheden på klimafaktoren), som der er kommet en del nyere viden om. Der er 
brug for, at branchen forholder sig aktivt til usikkerheden på scenariefremskrivningen 
ved dimensionering af rørsystemer og at det er mere transparent for beslutningstagere 
hvilken sikkerhed der opnås når der dimensioneres afløbssystemer. Med andre ord vil 
det være væsentligt at vurdere hvad den faktiske pris for hhv. over- og underdimensio-
nering indebærer og at vælge andre faktorer, hvis der er tale om en atypisk situation. 

I takt med at der i stigende grad etableres overfladeanlæg som skal fungere i byrum-
mene, er usikkerhed på tidslige ændringer i byudvikling/befæstelse/afstrømningsfor-
hold også mere aktuelle at forholde sig til end tidligere. 

1

2
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 Sikkerhed ved CBA og dimensionering jf . SVK31
Der arbejdes i mange kommuner og forsyninger i Danmark med at etablere anlæg 
til håndtering af vand på terræn jf. Skrift 31. Grundlaget for at etablere anlæggene 
er ofte beregninger af skader, mulige tiltagsomkostninger, og skadesreduktioner i en 
Cost-Benefit Analyse. Anvendelsen af sikkerhedstillæg i CBA og ved dimensionering 
skal i den sammenhæng være logisk sammenhængende: Det skal overvejes hvorvidt 
sikkerhedstillæg som evt. anvendes i dimensioneringen skal kunne genfindes i den 
bagvedliggende cost benefit analyses skitsedimensionering af tiltag (og omkostnin-
ger dertil) og som en underliggende antagelse i beregning af optimum. I modsat fald 
dimensioneres og bygges der på et andet grundlag og optimum end den gennemførte 
businesscase. I nogle tilfælde kan det være fornuftigt, i andre tilfælde kan business 
casen være meget ved siden af. 

Nødvendigheden af logisk sammenhæng rækker ud over det tekniske arbejde med 
CBA og dimensionering, idét serviceniveauet og det valgte sikkerhedsniveau ved di-
mensionering skal kunne kommunikeres videre til og af beslutningstagere. Der er brug 
for klarhed om den rollefordeling og beslutninger på dette område på et tidligt tids-
punkt når der arbejdes med Skrift 31. Der er derfor brug for anbefalinger på området.

Beregningstekniske muligheder
Skrift 27 anviser at der kan anvendes analytiske og numeriske metoder til kvantifice-
ring af usikkerhed ved dimensionering. I dag er det i praksis sjældent at usikkerheder 
kvantificeres som led i en dimensionering. Hvis usikkerheden bliver kvantificeret 
(og der ønskes en højere sikkerhed end 50 % mod underdimensionering) giver det 
bygherre et økonomisk incitament for at reducere usikkerheder, hvor det er muligt. 
Det kan ske ved at foretage en kalibrering af de hydrauliske modeller som led i en 
dimensionering. Der er brug for at anvise simple beregningsmetoder til kvantificering 
af usikkerhed ved dimensionering for at højne kvaliteten i dimensioneringsarbejdet og 
så der mere aktivt kan arbejdes med at reducere usikkerheder ved dimensionering.

Konklusion
Vi har ikke nogle konkrete anbefalinger til andre metoder for at håndtere usikkerheden 
og der er stadig værdi i at alle gør nogenlunde det samme. Men vi håber på at få gode 
input til hvordan vi kan få opdateret vores håndtering af usikkerheder til den hverdag, 
vi har nu. Den er meget anderledes end i 2005, da Skrift 27 blev udgivet.

3

14 Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken   EVA





Årstiderne Arkitekter har taget udfordringen op i et klimaprojekt på to private fælles- 
veje. Ved at sætte fokus på nogle af de centrale udfordringer og muligheder i projek-
teringen af anlæggene, undersøges det hvordan vi med nye måder at tænke drift, kan 
samskabe de gode løsninger.

Hos Årstiderne Arkitekter gik vi ind i klimakampen da Københavns Kommune indbød 
rådgivere til at komme med deres bud på hvordan en række kvarterer i kommunen 
kunne klimasikres. De udvalgte kvarterer havde selv meldt sig på banen, for at komme 
i betragtning til at få løst problemer med regnvand, og samtidig få  opgraderet deres 
fælles veje og friarealer. Vi udarbejdede et minutiøst analysearbejde af strømningsveje 
og lokale bindinger, samtidig med at beboerne var med igennem hele skitseringspro-
cessen.

Et af de projekter som vi fik mulighed for at følge helt til dørs var klimatilpasningen 
af grundejerforeningen Øresund på Amager i København. Grundejerforeningen stod 
overfor en gennemgribende renovering af asfalten på deres vejarealer, og så i den 
forbindelse en mulighed for også at integrere løsninger til håndtering af regnvand. 
Årstiderne Arkitekter har skitseret og projekteret projektets otte grønne vejbede til 
forsinkelse, nedsivning og rensning af det regnvand, som falder på vejene. Asfalten 
på vejene er blevet udskiftet, og ellers er belægningen minimeret, så vi har fået nogle 
meget grønne byrum med mulighed for lokal afledning af regnvand. Vejbedene er  
opbygget med genbrug af eksisterende granitkantsten, som beskytter vejkassen og 
giver stabilitet, og med rensende filtermuld og en tørketålende græsblanding.

Samskabende  
klimaprojekt 
– med fokus på forsinkelse,  
forskønnelse og forankring

Af: Daniel Koudal
Landskabsarkitekt MDL

Hvordan kommer vi i mål 
med vores ambitioner om at 
få skabt robuste anlæg, som 
både lever op til vores for-
ventninger omkring funk-
tion, økonomi og drift, og 
samtidig skaber merværdi og 
forankring hos slutbrugerne? 
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Bedene er dimensioneret til at kunne håndtere en 5-års hændelse, mens der er ved  
en dimensionsgivende regn, er overløb til vej, hvor enkelte, eksisterende brønde er be-
varet for at kunne lede vandet til kloak. De private fællesveje i GF Øresund har status 
som legegader, en status, som har været vigtig for beboerne at bevare. Derfor er det 
skitseret at regnbedene kan rumme mulighed for at der på sigt etableres elementer til 
leg og ophold. Bedene er desuden placeret i et varieret forløb, som virker trafikdæm-
pende, og som indbyder til byliv på tværs af vejen. 

De fleste kommuner og forsyninger har etableret lignende anlæg til håndtering af 
regnvand, og de første af dem har efterhånden nogle år på bagen, så man kan sige at 
pilotprojekternes tid er ovre, og vi nu for alvor står til ansvar for de klimaprojekter som 
vi laver.

De store visioner om at skabe varierede og rekreative anlæg med merværdier som 
byliv, biodiversitet og sundhed – er nu noget som anlæggene skal kunne leve op til, 
for at vi kan argumentere for at løsninger ofte er dyrere set ud fra eksisterende normer 
og metoder. En af de største udfordringer er nemlig at de nye anlæg sjældent bare 
kan ‘overtage’ de eksisterende driftsmodeller. Så på trods af de gode ambitioner, så 
bliver det hurtigt tydeligt at driften af de nye typer anlæg er en barriere for at komme i 
mål med visionerne. Det bliver simpelthen for dyrt at drifte og vedligeholde de nye løs-
ninger. Så før vi kommer rigtig i gang med de spændende projekter, så er vi i mange 
tilfælde nødt til at skrue ned for ambitionerne.



I og med at klimatilpasningsprojekter oftest er komplekse og udfordrende, så har vi 
som rådgivere et stort ansvar for, at anlæggene lever op til de forventninger, som vi ty-
pisk selv har været med til at plante hos brugerne. Vi har et ansvar for at regnbedenes 
tekniske funktion kan håndtere en given regnhændelse, og typisk også at opbygningen 
har den rensende effekt, som er påkrævet i forbindelse med afvanding af veje. Sidst 
men ikke mindst har vi ansvar for, at beplantningen lever op til en æstetisk og rekreativ 
funktion, som skaber merværdi for brugerne.

Erfaringer fra klimatilpasningen i GF Øresund og fra lignende projekter har givet os 
en forståelse for hvilke indsatsområder og hvilke faser i processen som skal oppriori-
teres, når vi vil skabe det robuste anlæg. Klimatilpasningen af GF Øresund er et godt 
eksempel på de udfordringer vi møder omkring drift og økonomi i projekteringen af 
løsninger til håndtering af regnvand.

Projektet er et medfinansieringsprojekt, hvorfor samarbejdet med forsyningsselska-
bet, i dette tilfælde HOFOR, har været afgørende for gennemførelsen. Projektet blev 
finansieret på den måde, at alle tekniske og hydrauliske funktioner, altså permeable 
belægning, regnbede, grøfter osv. til håndtering af regnvandet, samt drift af disse, blev 
finansieret af HOFOR. Det vil sige at grundejerforeningen kunne nøjes med at bruge 
penge på at renovere asfalten, og på sigt indrette gaderne med inventar, træer og 
buske. For at lette driften og holde budgettet blev de nye grønne løsninger etableret 
med græs og vejbedene blev etableret med en tørketålende græsblanding. 
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Det er en udfordring at vi på trods af gode ambitioner, i mange tilfælde ender med lidt 
kedelige græsklædte regnbede. De kan nemt slås med maskine, og dermed håndteres 
med de eksisterende driftsløsninger og normer, men det er mere usikkert om de lever 
op til vores visioner om at skabe byliv og biodiversitet.

Det er nok derfor at vi som rådgivere har en tendens til at oversælge vores projek-
ter med flotte, farverige illustrationer og referencebilleder af frodige anlæg, oftest 
taget i helt andre klimaforhold end de danske. Det giver et misvisende billede og en 
urealistisk forventning hos modtageren, og fører kun til skuffelse og frustration i sidste 
ende. I stedet skal vi være ærlige og realistiske og fortælle om den længere etable-
ringsfase og ikke mindst den dynamiske faktor, når man arbejder i og med naturen.  
På den måde kan vi skabe større forankring og tilfredshed hos slutbrugerne. 

Det er vigtigt at vi italesætter etableringsfasen som en del af det færdige anlæg. Vi 
skal turde fortælle sandheden om de bare pletter, de døde planter og de nødvendige 
justeringer i forbindelse med plantevalget. Beplantningen har en noget længere tids-
horisont end det øvrige anlæg, og kun hvis bedet konstant passes og plejes de første 
vækstår, kan vi opnå frodighed og tæthed i plantedækket.

Selvom at det hedder et regnbed, så skal der lægges vægt på valg af tørketålende 
planter, da regnbedene hovedsageligt vil være tørre. Det er også vigtigt at forstå at 
regnbedet ikke er en særlig biotop, men en kunstig konstruktion, der stiller særlige 
krav til planterne. Fordi at en plante trives godt ét sted, er der ingen garanti for, at den 
samme plante trives lige så godt i nabobedet. Så i stedet for at genplante arter, som 
mistrives, vil det være mere fordelagtigt at tage udgangspunkt i de planter, der trives, 
og eventuelt dele dem og plante på ny.

Det betyder også, at vi skal være bedre til at sælge ”det vilde vejbed”. Vi har måske en 
forventning til at de offentlige grønne arealer, skal være lige så velholdte som vores 
egen baghave. Men vi kan aftaste driften ved at se værdien i at græsser og urter kan 
dække de bare pletter og ikke mindst øge den biologiske faktor i bedet.

Til sidst er det vigtigt, at vi får formidlet funktionskravene til de etablerede anlæg. Skal 
løsningerne kun håndtere en hverdagsregn eller skal de også kunne klare en dimensi-
onsgivende regn. Og hvor løber vandet hen i en skybrudssituation – vi skal forberede 
beboerne på at der vil være synligt vand på overfladen, forbi vandet tilbageholdes dér, 
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i stedet for at belaste kloakken. Særligt i etableringsfasen vil regnbedene synes mere 
våde, fordi jorden endnu ikke har fundet sin naturlige struktur og ledningsevnen derfor 
er forringet, så regnvandet vil være længere tid om at nedsive.

Udover en detaljeret drift- og plejeplan, så er der behov for at vi kigger på hvordan vi 
kan udvikle nye og fleksible måder at drifte på, og nye samarbejder på tværs af forvalt-
ninger og med brugere og borgere. Parterne skal inkluderes tidligt i planlægningen, så 
de kan være med til at samskabe de nye løsninger. I vores klimatilpasningsprojekter 
har vi udover de professionelle driftsfolk, også inddraget brugerne tidligt i projektet så-
dan at de lokale kræfter og ressourcer kommer i spil. Ved at inddrage dem i projektets 
tidlige faser bliver de bevidste om anlæggets funktion og kan senere bidrage til driften.

I GF Øresund har samarbejdet med beboerne været afgørende for gennemførelsen af 
projektet. Der er blevet skabt et fælles projekt med beboerne, som har været meget 
aktive og har taget et stort medansvar gennem hele processen. Beboerne havde på 
forhånd nedsat en lokal klimagruppe, som i flere år har arbejdet på at klimasikre og 
forskønne vejarealerne.

Samarbejdet med beboere og frivillige grupper behøver ikke ske på bekostning af 
kommunens driftsfolk, som spiller en vigtig rolle med deres viden og organisering af 
arbejdet, men samarbejdet med de lokale ildsjæle kan tværtimod ses som et stort 
potentiale. Det kan være at en skole kan bidrage som led i undervisningsforløb eller 
at naturpleje kan indgå i genoptræning. Det kræver en lidt anderledes tilgang til 
hvordan vi tænker drift af de grønne anlæg. Mange fagfolk mangler erfaringer med at 
samarbejde med borgerne, og er måske skeptiske overfor om de frivillige borgere nu 
har vilje og ressourcer til at engagere sig i driften.

Erfaringen fra klimatilpasningen af GF Øresund og lignende projekter, viser at inddra-
ges beboerne tidligt, så øger vi chancerne for projektets succes. Særligt formidlingen 
af det ærlige og realistiske klimaprojekt, har haft afgørende betydning for oplevelsen 
og funktionen af det endelige anlæg. I GF Øresund har beboerne været meget aktive 
og har taget et stort medansvar gennem hele processen. Projektet stod færdigt i 
august 2017, og kort tid efter gik beboerne i gang med indretningen af de grønne 
byrum. Der er blevet plantet stauder og etableret siddemøbler langs vejene, og i dag 
tre år efter etableringen, står beboerne i høj grad selv står for den daglige drift af 
regnbedene.
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I Frederiksberg Kommune er der mange forskellige ledningsejere, som med jævne 
mellemrum har brug for at arbejde i vores veje enten i forbindelse med planlagt 
arbejde eller ved akut ledningsarbejde. Desuden er der mange aktører, der arbejder 
på Frederiksbergs veje; f.eks. firmaer, der er involveret i renovering af bygninger og 
facader eller aktører, der opsætter containere eller andet materiel på vejene. Sådan 
har det altid været, og sådan vil det forblive, når der er tale om en tætbebygget storby. 

De aktører, der arbejder i og omkring skybrudsprojekterne, har derfor brug for at vide, 
at de befinder sig på en klimavej, så de kan tage deres forholdsregler. På Frederiks-
berg er skybrudsprojekterne ofte sammensatte løsninger, hvor mange af elementerne 
er placeret under vej, f.eks. div. forsinkelsesmagasiner kombineret med forskellige 
typer af permeable belægninger. Det betyder, at de hydrauliske funktioner ikke er 
synlige for de, der står på klimavejen. Et eksempel herpå ses på billedet.

Som det fremgår af billederne, er det vigtigt, at aktørerne kender omfanget og funktio-
nen af skybrudsløsningen i en sådan grad, at de ved arbejder i eller på klimavejen be-
handler anlægget korrekt og ikke ødelægger eller reducerer den hydrauliske funktion. 
Det er f.eks. væsentligt, at der ved gravearbejde i en klimavej reetableres korrekt, så 
anlæggets hydrauliske funktion ikke går tabt. Aktører, der arbejder på vejen, bør lige-
ledes vide, om der er tale om en permeabel belægning, så der ikke placeres materiale 
på vejen, som kan blokere den permeable funktion eller helt ødelægge permeabilite-
ten, da der ikke altid kan renses tilstrækkeligt efterfølgende.

I driften af skybruds- 
løsninger og klima-
veje er oplysning og 
dialog med eksterne 
aktører nøgleord

Frederiksberg Kommune 
har ca. 25 skybrudsanlæg på 
og i vejarealer, skolegårde 
samt offentligt tilgængelige 
pladser. Det ambitiøse mål 
er ca. 100 skybrudsprojekter 
ved udgangen af 2036. I en 
storby med mange aktører 
er udfordringen at sikre, at 
aktiviteter og gravearbejde 
på klimavejene bliver udført, 
så funktionaliteten af sky-
brudsanlæggene er intakt 
både under og efter aktivite-
terne.

Af: Anne Mette Dahl Jensen, Projektleder, 
klimatilpasning og drift, Frederiksberg kommune
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Rockflow placeret under vej til opmagasinering af regnvand 
er på bl.a. Holger Danskes Vej en del af skybrudsløsningen.  
Elementer som disse med en hydraulisk funktion kan ikke 
ses med det blotte øje efter etablering.



Hvad gør vi på Frederiksberg for at undgå dette?
Frederiksberg Kommune har fokus på en god dialog med de aktører, der arbejder i 
og på vejene, så de gøres opmærksom på, at de befinder sig på en klimavej, og at 
der her gælder særlige hensyn/regler. Fra kommunens side er der derfor udarbejdet 
information om skybrudsløsningens form og funktion til de udførende fagfolk i form af 
retningslinjer (dataark) dels til aktører, der arbejder i og på klimaveje, til ledningsejere  
i forhold til akut ledningsarbejde, og til aktører der er involveret i facaderens, stillads-
opstilling eller anden arbejde på vej. Desuden arbejder vi som kommune på at gøre 
oplysninger om anlæggene (as-build tegninger og produktbeskrivelser) tilgængelige 
for de eksterne aktører.

Der er udarbejdet et dataark for hver enkelt skybrudsanlæg, som beskriver det over-
ordnede løsningsprincip på den pågældende klimavej, samt hvilke elementer der fin-
des i skybrudsløsningen. Desuden er der i dataarket angivet generelle bestemmelser 
for arbejde i og på vej samt retningslinjer knyttet til den specifikke vej, om nødvendigt.

I dataarket er følgende retningslinjer blandt andet angivet:
• Arbejde på og i klimaveje må ikke resultere i ændringer for regnvandshåndteringen. 
• Der må ikke oplægges materialer og placeres udstyr, der kan reducere eller  

ødelægge den hydrauliske funktion.
• På klimaveje skal arbejde, der udføres på stedet, beskrives i forbindelse med 

opstart f.eks. i ansøgning om tilladelse til opsætning af stillads, skurvogn m.v.  
eller i ansøgning om gravetilladelse.

• Detailtegninger for anlægget skal rekvireres. 
• Ved arbejde på og i klimaveje kan Frederiksberg Kommune kræve en sikker- 

hedsstillelse. 

Eksempel på henstilling af materialer til 
brug ved facaderenovering i et regnbed. 

En aktivitet som denne ødelægger 
regnbedet, og der kan potentielt ske 

sætninger på dræn og magasiner, som 
er placeret under regnbedet.
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Der fremgår endvidere retningslinjer i forhold til arbejde i vejkassen:
• Frederiksberg Kommune skal indkaldes til syn før opstart, før lukning af huller,  

hvis der er gravet tæt på klimaelementer, hvis klimaelementer beskadiges  
samt i rydnings- og reetableringsfasen. 

• Reetableringsanvisninger skal følges og dokumenteres.

Desuden oplyses, det også i dataarkene, at Frederiksberg Kommune fører skærpet 
tilsyn ved arbejde på og i klimaveje.

I de tilfælde, hvor en klimavej har oplandsveje – altså veje som levere overfaldevand 
til klimavejen, vil der i dataarket også forefindes regningslinjer for arbejde på disse 
veje. Dvs. dataarket udleveres også ved arbejde på en oplandsvej til klimavejen. Her 
er retningslinjerne bl.a., at der ikke må udføres arbejde, der påvirker den hydrauliske 
funktion på selve klimavejen. Det vil sige, at det primært er anvisninger om, at der 
ikke må oplægges materiale, der kan løbe ned på klimavejen ved f.eks. regn, samt at 
arbejdet ikke må ændre styringen af vejvandet.

Fra kommunens side har vi desuden udfærdiget specifikke beskrivelser til lednings-
ejere, der potentielt vil udføre akut ledningsarbejde på en klimavej af, hvad de skal 
være særlig opmærksom på, hvordan de bør arbejde, samt en henvisning til hvor de 
kan finde en liste med kommunens klimaveje. Der henvises også til dataarkene for de 
enkelte klimaveje. Lignende informationsmateriale til de, der f.eks. laver facaderens, 
opstiller stillads samt opsætter container og andet materiel, er også udfærdiget. 

En klimavej med permeable linjedræn efter 
en facaderenovering. Linjedræn, af typen 
D-rain, stopper til af puds, der er renset af 
facaden. Det betyder, at skybrudsanlægget 
ikke kan modtage den dimensionerede 
mængde regn.
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Anvisninger og oplysninger om skybrudsløsninger  
og klimaveje skal være tilgængelige
Det er vigtigt, at alle aktører der arbejder på en klimavej bliver opmærksomme på 
retningslinjerne. Frederiksberg Kommune har lagt dataarkene i kommunens interne 
GIS-system som links, og disse links kan tilgås fra LER. Det vil sige, at hvis der søges 
ledningsoplysninger, og det er på en klimavej, vil aktørerne kunne se dataarket og de 
forholdsregler, der skal tages ved arbejde i vejen. Og hvis man ansøger om gravetilla-
delse, modtager man nedenstående tekst retur:

Du søger om gravetilladelse på en klimavej.
Anvisninger for arbejde i og på klimaveje skal følges (se medsendte dataark), og det 
skal oplyses, at Frederiksberg Kommune fører ekstra/skærpet tilsyn med klimavejene. 

Disse forhold skal beskrives i gravetilladelsen:
• Beskriv typen af arbejde.
• Beskriv placering af byggeplads, containere samt andet tungt materiel i forhold  

til bæreevnen af belægningen, regnvandshåndteringen og beskyttelse af træer.  
Alt materiel med punkttryk skal sættes på passende trykfordelingsplader.  
Beskriv størrelse på plader samt placering af disse.

• Beskriv hvordan opgravet/tilkørt materiale håndteres.
• Beskriv afværgeforanstaltninger ift. beskadigelse af permeable asfalt eller  

andre klimaelementer.
• Oplys bygherre og evt. rådgiver.
• Gravetilladelse kan ikke gives, hvis detailtegninger fra anlægget ikke er  

rekvireret fra kommunen.

Vær opmærksom på, at ved arbejde på og i en klimavej kan kommunen kræve en 
sikkerhedsstillelse. Størrelsen af beløbet fastsættes i hvert enkelt tilfælde.

Aktuelt arbejder kommunen også på at gøre oplysninger om anlæggene (as-build 
tegninger, tværsnit og produktbeskrivelser) tilgængeligt for eksterne aktører via links 
i kommunens interne GIS system. Her udstilles polygonen for det enkelte skybruds-
anlæg med de tilknyttede links til materiale om anlægget. Så kan alle relevante parter 
tilgå materialet, herunder også fra LER. Det er vigtigt f.eks. i forbindelse med at sky-
brudsanlæg skal reetableres. Dette arbejde sker i et samarbejde med Frederiksberg 
Forsyning. 

I dag udleveres materialet manuelt i hvert enkelt tilfælde til den enkelte graveaktør, 
hvilket er uhensigtsmæssigt, da det indebærer en ekstra arbejdsbyrde. At kunne tilgå 
oplysningerne via GIS og LER vil sikre den største udbredelse og kendskab til projek-
terne, og samtidig mindske det administrative arbejde med udlevering af oplysninger.

Der er dog en del eksterne aktører, som arbejder på vores klimaveje, der ikke søger 
LER-oplysninger. Det gælder f.eks. aktører, som tømmer bygningsværker, udfører akut 
ledningsarbejde, der renser facader eller opstiller containere. Disse skal naturligvis 
også være bevidste om, at de er på en klimavej, og at der gælder specielle retnings-
linjer. Derfor har kommunen valgt at rundsende informationsmateriale til de firmaer, 
der ofte arbejder på Frederiksberg. Der er dog et dilemma i, at det rent faktisk er de 
aktører, der bestiller arbejdet, som bør give firmaerne anvisningerne, og de der også 
er ansvarlige for, at de bliver fulgt. Fra kommunens side har vi har fortsat fokus på 
at være opsøgende, da der stadig kan være aktører, som ikke er opmærksomme på 
retningslinjerne.
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I forbindelse med en gårdrenovering er der placeret en container  
på vejen. Containeren er placeret oven på indløbselementer, som  
er placeret i vej i en linje 30 cm fra kantstenen.

Konklusion
Hvis vi som kommune vil sikre, at vores skybrudsanlæg ikke bliver beskadiget, og at 
de virker efter hensigten også i fremtiden, er det vigtigt, at aktører, der arbejder på 
og i vores klimaveje, bliver gjort opmærksom på dette. Det kan imidlertid være svært 
at nå de mange aktører, der arbejder på og i kommunens klimaveje. Derfor må vi 
som kommune som minimum gøre opmærksom på, at der findes skybrudsløsninger i 
forbindelse med ansøgning om oplysninger i LER, når der søges gravetilladelse, når 
der søges råden over vej, og at oplysninger om skybrudsanlæggene (pdf-filer m.v.) er 
tilgængelige via kommunens eller forsyningens interne og eksterne GIS-kort. Desuden 
vurderes der at være et uafdækket potentiale i, at information også udleveres, når der 
søges byggetilladelse.



Som vandselskaber samarbejder vi med vores respektive kommuner om at håndtere 
et ændret klima – fremtidssikre infrastrukturen til prognoserne for ændrede nedbørs-
mønstre og stigende vandstande. Samtidig skal vi i stadigt stigende omfang rense 
regnvand inden udledning, forsinke afstrømningen, reducere overløb, vi skal reducere 
drivhusgasser og snart kommer krav om at være langt mere ressourceeffektive end  
i dag.

Klimaændringerne er en realitet – mens den globale middeltemperatur er steget med 
0,89 grader siden industrialiseringen, er middeltemperaturen tilsvarende steget med 
1,57 grader i Danmark. Med folketingets 70 % mål for reduktion af drivhusgasser 
har vi som vandselskaber også et stort ansvar for at bidrage til reduktionerne. Vi 
skal således forebygge klimaændringer og klimatilpasse vores infrastruktur på én og 
samme tid. 

Prognoserne for klimaændringerne er behæftet med stor usikkerhed. Vi planlæg-
ger, designer og bygger anlæg med levetid frem til år 2070-2100. Usikkerheden på 
prognoserne for år 2100 er en stigning mellem 1,5 og 6 graders stigning af global 
middeltemperatur. Vi anvender klimafaktorer når vi designer, men hvis fremtiden 
ser anderledes ud, så kommer vi til at skulle reinvestere massivt i de relativt nye 
underjordiske kloaksystemer som har stor restlevetid. Hvis vi ikke forholder os til 
usikkerheden, kan vi med andre ord risikere at skulle klimatilpasse de samme steder, 
flere gange. Det er hverken godt for klimaet, miljøet, økonomien, kommunen eller 
borgerne.

Vi har brug  
for LAR 

Af: Gitte Møller Jensen 
VandCenterSyd

Det faglige udvalg under 
Spildevandskomiteen har 
igangsat et arbejde med at 
opdatere dimensionerings-
praksis. En del af dette 
arbejde vedrører usikker-
hedsvurdering og valg af 
sikkerhedstillæg ved dimen-
sionering af afløbssystemer. 
Emnet er bl.a. vigtigt fordi 
valg af sikkerhed mod  
underdimensionering kan 
have stor betydning for 
løsningernes økonomi og for 
sandsynligheden for under- 
eller overdimensionering.

Af: Uffe Linneberg Gangelhof  
VandCenterSyd

– hvordan får vi  
optimeret løsningerne? 
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De løsninger vi vælger til håndtering af regnvand bør således om muligt være fleksible 
og lette/billige at bygge om og måske skal de have kortere levetid? Løsningerne skulle 
gerne kunne forsinke og rense regnvandet og vi skal vælge løsninger med begrænset 
fodaftryk og samtidig så ressourceeffektive som muligt. Med de teknologier og materi-
aler vi har til rådighed i dag, så er de grønne løsninger – LAR-løsninger – det tætteste 
vi kommer på regnvandsteknologier, der opfylder de nævnte egenskaber. 

Et nyudviklet livscyklusanalyse værktøj (StormLCA) for de gængse regnvandstekno-
logier viser stort potentiale i at vælge grønne løsninger. I et livscyklusperspektiv kan 
valg af grønne løsninger, frem for traditionelle rørsystemer af beton og plast, reducere 
drivhusgasemissioner med 25 - 30 %, mineral ressourcer med 45 - 55 % og fossile 
ressourcer med 5 - 25 %.

Vi har altså i den grad behov for LAR-løsningerne i værktøjskassen. Det kræver dog 
samtidig, at vi optimerer filterjordens sammensætning og renseevne, optimerer plante-
valg og finder løsninger til at reducere driftsomkostninger. 

Byudvikling/synergiprojekt. 
Mit Bolbro.



Konkrete erfaringer med optimering af  
LAR-vejbede – fokus på den grønne del
VandCenter Syd har gennem flere år arbejdet med at optimere anlæg og drift af 
LAR-vejbede. Den vigtigste forudsætning for at få ny viden og optimere løsninger er at 
arbejde med området! Jo flere anlæg, jo flere praktiske erfaringer og desto flere ideer 
opstår til at optimere funktion, drift og pris på anlæggene. 
Derfor er vi nødt til at have modet til at bygge nye LAR-anlæg. 

I VandCenter Syd har vi over en årrække etableret mere end 80 LAR-vejbede, f.eks. i 
Skibhuskvarteret, i Bolbroområdet, i Otterup bymidte – og der er flere på vej.
Der arbejdes med forskellige samarbejdsformer og VandCenter Syd og Odense 
Kommune samarbejder blandt andet om synergiprojekter, hvor kommunen har planlagt 
vejprojekter og VandCenter Syd er med og håndtere regnvand – f.eks. i trafikchikaner. 

VandCenter Syd projekt Skibhus. Synergiprojekt Solbærvej.
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Forskningsbaseret anvisning i plantevalg,  
etablering og drift af LAR-vejbede 
I perioden marts 2017 – marts 2018 undersøgtes det i et VUDP finansieret projekt, 
hvordan LAR-vejbede, med det rette plantevalg, kan understøtte biodiversitet,  
nedsætte driftsomkostningerne og give rekreativ merværdi.

Projektet mundede ud i en forskningsbaseret anvisning, med det formål at beskrive 
sammenhængene mellem den eksisterende viden om beplantningsdesign, plante- og 
plantesamfundsøkologi samt synliggøre, hvordan denne viden kan anvendes til plante-
valg, etablering og drift af beplantningen i LAR-vejbede. 

Etableringsmetode og drift
I de plantede bede er der anvendt en kombination af arter, der forekommer vildt 
voksende i Danmark samt kulturplanter, som normalt associeres med sandet og tørke-
stressede vegetationstyper. Vegetationen er etableret ved udplantning i en gennem-
snitlig plantetæthed på 14 planter pr. kvm. 

I de udsåede bede er der et større antal hjemmehørende arter, pga. at disse arter ofte 
kun kan fås som frø. De hjemmehørende arter har stor værdi i forhold til understøttel-
se af fauna, hvilket også blev dokumenteret i undersøgelsen.

Plantevalget og etableringsmetoden (plantning, udsåning, kombination) er en afgø-
rende faktor for den efterfølgende drift. Ved det rette plantevalg kan det undgås at 
anvende midler på reetablering og driften bliver minimal.  
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Bedene klippes ned i februar/marts 
for at skabe de bedste betingelser 
for de insekter der overvintrer, 
hvorfor planter med dekorative 
vinterstandere prioriteres. 

Foruden plantevalg og etableringsmetode er driftsomkostningen også afhængig af 
det område bedene er placeret i (skrald, blade mv). F.eks. er Langelinie, som er en 
gennemgangsgade, mere belastet i forhold til skrald og blade end gaderne i Skib- 
huskvarteret, hvor det fortrinsvis er beboerne som færdes.

Etableringsdriften vil være dyrere end den almindelige drift. Både pga. at det tager  
1 – 2 år før beplantningen har etableret sig fuldstændigt og dermed lukket af for  
uønsket vækst og dels ses store forskelle i posten for etableringspleje i tilbuddene. 
Her kan årsagen være, at den grønne del ofte er en lille del af et udbud og entre- 
prenører er mere specialiserede i den anlægstekniske del. 

I VUDP-projektet blev tiden for etableringsdriften af Langeliniebedene monitoreret  
og der blev brugt omkring 13 minutter pr m² pr år. 

I den almindelige drift, som startede efter to års etableringspleje, blev der kun brugt 
omkring 3,6 minutter pr m² pr år!

Det er allerede lykkes os at nedbringe driftsomkostninger og samtidig er det æstetiske 
niveau hævet betragteligt – edderkopper, bier og sommerfugle stortrives i bedene og 
borgerne har generelt positive tilkendegivelser for bedenes udseende og funktion. 
Men vi skal videre – i de kommende år vil vi fortsætte med at optimere levebetingel-
serne for træer i bedene, filterjordens renseevne skal optimeres ligesom vi skal have 
fokus på effektiv planlægning, projektering og anlæg gennem optimerede samarbejds-
procedurer. 

Udsået bed Langelinie 



Plantet bed Hørdumsgade.



EVA studierejselegat
— 

for studerende på de videregående  
uddannelsesinstitutioner 

Studerer du indenfor det faglige område, som EVA-udvalget  
normalt dækker gennem temadage, og har du mod på at rejse  
ud i verden og hente ny viden med hjem til Danmark og  
videreformidle denne viden, da har du mulighed for at søge  
det nye EVA-studierejselegat. 



Formål

• At medvirke til at studerende opsøger ny/nyeste viden indenfor EVA-udvalgets faglige interes-

seområder gennem deltagelse i seminarer, kurser på udenlandske universiteter, udstillinger, 

studieture, studie/praktikophold eller lignende 

• At dygtiggøre danske studerende og give dem international indsigt

• At medvirke til at der bringes ny viden og inspiration med hjem til Danmark, og at denne  

formidles til EVA’s medlemmer gennem et mundtligt indlæg på en EVA-temadag og et skrift-

ligt indlæg i EVA-bladet.

 

Vilkår

1. Legatet kan søges af danske studerende, som har gennemført mindst 2 år af en dansk  

videregående uddannelse og indenfor en EVA-relevant studieretning

2. Legatet kan kun søges individuelt, dvs. af enkeltpersoner, og kan kun tildeles den samme  

person én gang

3. Legatet kan tildeles til deltagelse i fagrelevant aktivitet 

4. Ansøgning med kort beskrivelse af aktiviteten og det forventede udbytte heraf, vedlagt bud-

get og udtalelse/anbefaling fra studiested kan løbende fremsendes pr. mail til EVA-udvalget,  

se yderligere information herom på evanet.dk. Der findes ikke noget ansøgningsskema.  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til EVA-udvalget

5. Legatet kan maximalt være på DKK 20.000,- 

6. Alle ansøgninger besvares personligt direkte til ansøgeren når afgørelsen er truffet

7. EVA-udvalget afgør suverænt eventuelle tvivlspørgsmål vedrørende opfyldelse af  

ovennævnte vilkår

8. Legatmodtageren fremsendes umiddelbart efter aktiviteten en kort skriftlig redegørelse,  

indeholdende et kort resume af aktiviteten og en evaluering af udbyttet for legatmodtageren

9. Et studierejselegat er som udgangspunkt skattefrit, men legatet indberettes til SKAT, hvilket  

betyder at legatmodtageren er pligtig til at gemme de nødvendige dokumenter/bilag til  

dokumentation af de afholdte udgifter 

10. På normalt næstkommende EVA-temadag afholder legatmodtageren et fagligt indlæg, base-

ret på deltagelse i aktiviteten, samt leverer et skriftlig indlæg til det efterfølgende EVA-blad.
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