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Miljømålsloven og klimaforandringerne 
skaber sammen med ønsket om generelle 
forbedringer på afløbsområdet en række 
udfordringer til afvandingen af byer og veje. 
Problemer med overløb og høj hydraulisk 
belastning af renseanlæg i fælleskloakerede 
systemer samt forurening og hydraulisk 
belastning af vandløb fra separatkloakerede 
områder stiller krav om nye muligheder for 
afledning af regnvand. Lokal Anvendelse af 
Regnvand (LAR) vinder derfor frem i planlæg-
ningen som en fleksibel gruppe af løsninger.

Lokale regnvandsløsninger kan i mange 
sammenhænge være økonomisk attraktive al-
ternativer til udbygning af det eksisterende 
kloaksystem og rummer ud over deres afløb-
stekniske funktion en række forskellige kval-
iteter. Lokal afledning kan fx bidrage til nye 
rekreative områder, forgrønning af byer med 
forøgelse af biodiversiteten, vandføring i min-
dre recipienter, grundvandsdannelse og stabi-
lisering af byens lokale mikroklima. LAR 
dækker således over mange og forskelli-
gartede typer af løsninger, og den optimale 
løsning vil altid være afhængig af de lokale 
forhold og interesser, der er gældende i det 
enkelte område.

Rejserapport fra Portland og Seattle
Store afstrømningsoplande og ekstreme 
nedbørs- eller terrænforhold har sammen 
med lokale miljøkrav været drivende for 
udviklingen af nye og lokale metoder i regn-
vandshåndteringen i store dele af Europa og 
USA.  Dette har ført til udvikling og forsøg 
med metoder, der kombinerer lokal rensning 
og håndtering af regnvand med ønsket om at 
skabe en grønnere by, samtidig med, at der 
opnås besparelser i forhold til traditionelle 
løsninger. 

For at samle op på disse erfaringer har Or-
bicon gennem det sidste år besigtiget og vur-
deret en række projekter i bl.a. Holland, Sver-
ige, Tyskland og USA. Forfatterne er for nylig 
vendt hjem efter 10 dages studietur til Port-
land og Seattle, USA, hvor man har erfaringer 
og løsninger, som i høj grad er anvendelige i 
Danmark. Vi besøgte myndigheder, rådgivere 
samt talrige lokaliteter og kan konkludere at 
der i disse byer findes mange løsninger som 
umiddelbart kan bruges til lokal håndtering af 
regnvand i de eksisterende byområder i Dan-
mark.

Borgerinddragelse og tagvand
Som en del af indsatsen for at reducere 
til ledning af regnvand til fælleskloakken op-
stillede Portland i 1991 et mål om at afskære 
så mange private tagnedløb fra kloakken 
som muligt i bestemte områder – typisk i 
de fælleskloakerede områder. Det 20-årige 

program udrinder nu, hvor det er lykkedes at 
afkoble 58.000 husstande. Indsatsen har været 
målrettet de områder, hvor lokal nedsiv-
ning af tagvand vurderes forsvarligt og hvor 
afledning til kloak bidrager til afløbssystemets 
kapacitetsproblemer. Målet er nået gennem et 
arbejde, hvor kommunen har sat ressourcer 
af til at drive et program, hvor både ansatte og 
frivillige gennem personlig opsøgning har haft 
kontakt med alle husstande i målområderne. 
Gennemsnitlig 55 procent af tagfladerne er 
derved koblet af kloakken, der årligt spares 
for ca. 3,8 mio. m3 regnvand. Det er kommu-
nens vurdering, at ønsket om at bidrage til 
at løse byens afløbsproblemer har været det 
primære incitament for borgerne, idet den en-
kelte husejer ved at afkoble sig kun opnår et 
mindre engangsbeløb og en afgiftsbesparelse 
på 42 kr. pr. måned. 

I Danmark vil det være et væsentligt incita-
ment hvis borgerne kan få tilbagebetalt ca. kr. 
22.000 i tilslutningsbidrag, som det allerede er 
sket flere steder. En yderligere besparelse vil 
være et evt. fremtidigt afledningsbidrag på 
regnvand, som der tales om at indføre i Dan-
mark.

Myndighederne underviser eleverne i skol-
erne fra 0. til 12. klasse om sundhed i vand op-
la ndet og floderne. Undervisningen sker også 
ved feltarbejder med planteidentifikation og 
genplantning i naturarealer og grønne veje. 
Frivillige fra borgergrupper, studenter og fir-
maer har desuden mærket mere end 600 
nedløbsbrønde med ”dump no waste – drains 
to Columbia Slough” (Columbia River), for at 
synliggøre at kloakken ender i recipienten. 
Lignende ”nedløbsrør-afkoblings-program-
mer” kører også i andre byer – f.eks. Seattle 
og Toronto.

Grønne tage
I Portland har man introduceret en frivillig 

Lokal anvendelse af regnvand i USA
I USA har man mange års erfaringer med at udnytte regnvandet, 

hvor det falder. De laver grønne løsninger der reducerer belastnin-

gen på vandmiljøet, forgrønner byen, forbedrer mikroklimaet og 

øger biodiversiteten. Samtidig sparer de rigtig mange penge. Det 

handler om LAR.

Peter Duus  
søren Gabriel

Figur 1. ’Downspout disconnections’ – afkobling af nedløbsrør, hvor tagvandet håndteres på privat grund (Foto: Peter Duus).
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ordning hvor man kan spare 35 % af afledn-
ingsbidraget, hvis man etablerer et grønt tag 
på sin ejendom. Der er således ikke indført 
obligatoriske ordninger for nybyggeri, som 
det kendes fra bl.a. Toronto og København.

I Portland er der etableret 218 grønne tage 
som tilsammen dækker et areal på 4,5 ha og 
der kommer flere. Programmet for afkobling 
af nedløbsrør har dog haft ca. 100 gange 
større effekt men det har til gengæld også 
kørt i 20 år.

Grønne veje
Vejvandet er et helt centralt element i lighed 
med tagvandet; det håndteres ved etablering 
af ”grønne veje”.

Grønne veje er veje med forskellige former 
for regnbede som afkobler regnvand fra 
kloakken. De bidrager med forsinkelse, ren-
sning, fordampning og infiltration i stedet for 
overløb fra fælleskloak og belastning af ren-
seanlæg. De giver desuden et andet æstetisk 
præg, øger trafiksikkerheden og gør kvar-
terene mere attraktive. De fungerer desuden 
også som trædepuder og korridorer mellem 
de større grønne områder til gavn for dyreliv 
og mennesker samt biodiversitet.

Der er desuden lavet flere forsøg med eta-
blering af permeable belægninger på veje, og 
vi så flere eksempler herpå. Fordelen er at 
overfladen kan bruges til fx parkering eller 
leg, men det giver ikke et så grønt indtryk 
som regnbedene. Er der pladsen der, kan der 
i stedet for kantstensbede laves grøftebede – 
såkaldte swales. Disse ligger langs med vejen 
som en beplantet grøft og modtager vejvand 
og evt. tagvand som infiltreres og fordampes. 
Der laves forsøg med forskellige sammensæt-
ninger af jorden for at opnå en høj binding af 
miljøfremmede stoffer. 

I billederne på figur 3 fra Seattle ses, at ve-
jen i forhold til de andre er gjort slynget og 
har bede på begge sider. Indtrykket er derved 
grønt og samtidig håndteres al regnvand 

lokalt – fra tage såvel som vej. Borgerne har i 
projektet haft indflydelse på plantevalget og 
passer selv grøftebedene som ude fra set 
kunne gå for at være en del af deres have. 
Projekttypen kaldes Seastreets og vi syntes de 
var meget vellykkede. 

Det er kun de færreste regnbede som pas-
ses af borgerne. Resten drives af mil jø myn dig-
heden som også står for afløbssystemet. Be-
dene bliver oprenset 1-2 gange om året og 
der sker løbende etablering af nye i samar-
bej de med vejmyndigheden. Driften af regn-
bedene er således blevet en rutine på linje 
med drift af de grønne områder.

Vi så mange udformninger af regnbede 
som alle uden videre kunne implementeres i 
de danske byers veje!

Flere træer
Portland-området med 2,2 mio. indbyggere 
går for at være USA’s grønneste by med en 
meget stor tæthed af træer og planter. Træer 
har mange fordele – de gør kvarteret mere 
attraktivt og de tilbageholder og forsinker 
regnvand på overfladen. Dette medvirker 
til en reduceret belastning af recipienter og 
bedre vandkvalitet og ikke mindst giver de 
skygge og fordampning, hvilket medvirker 
til køling i varme perioder. Derudover giver 
træer hjem til flere insekter og dyrearter og 
øger biodiversiteten. 

Miljømyndighederne vil plante vejtræer i 
oplandet sammen med foreningen ”Friends 
of Trees” og borgere i almindelighed. Deru-
dover kan borgerne afhængig af beliggenhed 
købe træer med rabat og få afslag i det mån-
edlige vandafledningsbidrag. Der påtænkes 
plantning af ca. 80.000 nye træer i byen de 
næste 10 år. 

LAR på oplandsniveau
Myndighederne har efterhånden fået mere 
erfaring med borgerinddragelse og LAR-
løsninger. Fra at være tiltag som man forsøgte 

sig med indgår de nu i den planlagte kloak-
fornyelse – opland til opland. 

Det nyeste oplandsprojekt i Portland er 
”Tabor to the River” hvor man har lavet en 
helhedsorienteret planlægning af regnvand-
shåndteringen for et kloakopland på 6 km2 by. 
Der skal afkobles nedløbsrør og laves grønne 
gader, plantes træer m.m. for at undgå over-
svømmelser af kældre og terræn samt overløb 
fra fælleskloakken til floden.

Filosofien bag denne renovering er baseret 
på LID – Low Impact Development, hvor bl.a. 
regnvandet forsøges håndteret så naturligt og 
bæredygtigt som muligt. Dette gøres ved de 
nævnte LAR-metoder og giver flere gevinster 
end ved traditionel kloaksanering. Det kræver 
også en større og mere facetteret indsats fra 
miljø- og vejmyndighedernes side, da der er 
flere samarbejds- og kontaktflader, hvilket ud-
fordrer de organisatoriske og kommunikative 
kundskaber højere end de tekniske.

Man ønsker et sundt vandopland i ”Tabor 
to the River” og det betyder at man fra det of-
fentliges side vil bekæmpe de invasive plan te-
arter og tilskynde private til det samme. I Ta-
bor-parken vil man bekæmpe engelsk 
ved bend og genplante naturlige hjemmehø-
rende arter. Borgerne inddrages via borger-
grupper, hjemmesider og workshops. Oprin-
deligt blev det vurderet at en separering af 
kloakken i Mt. Tabor-oplandet vil beløbe sig 
til kr. 800 mio. Men ved at bruge LAR forven-
tes at udgifterne reduceres til kr. 450 mio.

Figur 2. Til venstre ses et nyetableret kantstensbed med magasinering og infiltretion af vejvand samt overløb til vejen. Til højre ses ældre 
kantstensbede fra de tidligere projekter i Portland (Foto: Peter Duus).

Regnvand i USA
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Selvom der gøres meget for at reducere 
regntilledningen til fællessystemet er man i 
Portland alligevel nødt til lave afskærende led-
ninger på begge sider af floden for at redu-
ce re overløb. Men ved hjælp af LAR kan man 
nu nøjes med 2/3 af den kapacitet som var 
nødvendig før – og det stopper ikke her.

Tænk utraditionelt
Ved at turde tænke utraditionelt kan kommu-
ner og forsyninger på en gang løse fremtidens 
afløbsproblemer, skabe en ny og bedre by og 
måske spare millioner af kroner. Udfordrin-

gen ligger i at bryde vanetænkningen om 
hvordan opgaver løses på afløbsområdet 
og håndtere etablering og drift af nye typer 
anlæg. 

En af fremtidens store udfordringer på 
afløbsområdet er derfor, at ændre forståelse 
fra at regnvandshåndtering er et problem, der 
skal løses, til at være en mulighed, der skal 
udnyttes. Dette kræver, at der åbnes for et 
bredt samarbejde om en tværfaglig indsats, 
hvor ikke blot forsyningerne, men også de 
kommunale forvaltninger med byplanlæg-
gere, byggesagsbehandlere og miljø-, natur- 

og vejafdelingerne arbejder for et fælles mål: 
en bæredygtig lokal regnvandshåndtering – 
og meget gerne med inddragelse af borgerne. 

En række lande har siden de tidlige 
1990’ere arbejdet systematisk på at udvikle og 
dokumentere metoder til lokal håndtering af 
regnvand. Inddragelse af udenlandske erfa-
ringer med lokal håndtering af regnvand kan 
derfor ikke blot bruges til at inspirere til dette 
samarbejde, men også som en del af doku-
mentationen af lokale metoders hydrauliske 
potentiale og deres potentielle miljøeffekter. 

Spread it out, slow it down, soak it in.

Peter Duus (duus@orbicon.dk) og søren Gabriel (sgab@

orbicon.dk) er begge civilingeniører, der arbejder hos 

Orbicon med håndtering af regn- og spildevand. 

Figur 3. Fra Seattle: Til venstre ses slynget vej med grøftebede. Til højre ses den tilstødende vej i sin oprindelige form. Bemærk kontrasten 
(Foto: Peter Duus). 

Figur 4. Eksempel fra Portland. Til venstre ses vejtræer i city. Til højre ses Mt. Tabor School hvor regnvand fra tagene og skolegården ledes 
til et regnbed, hvor det siver ned. Regnbedet er placeret så træerne giver skygge til de klasseværelser, der tidligere var plaget af sol i som-
merhalvåret, og aircontionen kunne ikke følge med. Nu er den lukket. Førhen var der parkeringsplads (Foto: Peter Duus).
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