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Vand gi’r liv, og byområder får nye 
kvaliteter
Anvendes regnvand, hvor det falder, er det 
di rekte til gavn for planter og det lokale miljø 
i øvrigt. Regnvandet har her ikke modtaget 
forurening ved at strømme over eventuelt be
skidte overflader. Regnvandet ledes hurtigst 
muligt til det enkleste og billigste rensemedie, 
jorden. 

Vand på overfladen og de grønne anlæg, 
som vandes gratis, giver lokalområder helt nye 
muligheder for liv og rekreation. For biologisk 
mangfoldighed, for bedre lokalt klima og for 
beboeres samvær. Og boliger og arbejdsplad
ser bliver mere attraktive med de nære blå
grønne byrum.

En sådan kommunal strategi er funderet på, 
at ”vi vil fremme et godt og smukt bymiljø, og 
vi vil samarbejde på tværs i kommunen om 
dette”. Heri indgår at vandplanlægning fra før
ste færd indgår aktivt i kommunens byplan
lægning. Regnvandet betragtes som en res
source, som ikke skal skjules, eller gøres til et 
problem, men anvendes aktivt som en driver 
for byens kvaliteter.  

Strategien får ikke mindst succes gennem 
kommunikation, involvering og dialog med 
borgere, hvor der skabes accept og ansvar for 
regnvandsanlæggene. Dette er oftest afgø ren

 de for den måde anlæggene behandles på i 
det daglige, så driften minimeres. Vigtigt i stra
tegien er endvidere at prøve nyt, og nu og da 
tage en chance. 

I mange eksisterende byområder er strate
gien ikke et enten–eller. Derimod suppleres 
den traditionelle afløbstekniks rør og bassiner. 
Set i lyset af klimatilpasning kan vandplanlæg
ningen ske ved at byen fx får cykelveje, der 
kan anvendes som vandveje ved ekstreme 

ned bør. Adskillelsen af kørende og gående 
kan ske ved små åbne kanaler. Rørlagte vand
løb kan genåbnes og bliver en del af en gang 
og cykelvej gennem byen. 

Mulighederne er mange, når man virkelig 
mener det alvorligt med Lokal Anvendelse af 
Regnvand, blågrønne bydele og klimatilpas
ning. Og når der samarbejdes innovativt og al
ternativt om at få disse vigtige forhold til at 
spille sammen.
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Fra afløbsteknik til nye blå-grønne 
byrum
Traditionel afløbsteknik giver hurtig bort
led   ning af små og store nedbør / skybrud i 
lukkede rør, bassiner, tunneller, når der er 
plads nok. 

Ved anvendelse af fx regnbede på steder 
med lokal oversvømmelse under kraftige ned
bør tages trykket af afløbssystemet med for
sinkelse og langsom nedsivning i disse regn
bede. Fx på veje og parkeringsområder. 
Man ge gråsorte arealer kan fjernes, når vej 
og parkeringsarealer får en sådan ansigts løft
ning. Regnbede på veje kan desuden virke 
som dæmpning af bilers hastighed / øget tra
fiksikkerhed, og som indsnævringer for parke
ring.

Jo mere regnvand der anvendes lokalt, jo 
mindre belaster regnvand afløbssystemet. 
Lokal Anvendelse af Regnvand betyder derfor 
mindre muligheder for oversvømmelser fra 
afløbssystemet, mindre mængder spildevand 
til vandløb og søer samt mindre chancer for 
overbelastning af renseanlæg.

Håndtering af regnvand (det blå) på overfla
den (det grønne) og senere i jorden kaldes 
ofte blågrønne anlæg. Regnvandet anvendes 
her lokalt som en aktiv ressource. I stedet for 
at blive sendt væk under jorden. 

Blågrønne LARanlæg er områder og by
rum, som giver værdifulde tilskud til det lo ka
 le liv. De udvider et områdes frirum og giver 
muligheder for udfoldelse og rekreation for 
børn og voksne. Leg, rekreation og samvær. 
Såvel ved boliger og erhverv, som i små og 
store parker. Nærheden til blågrønne om
råder er et stort aktiv i forhold til sundhed og 
gode levevilkår.

Ved klimatilpasning skal der være fokus på 

at reducere tætte / befæstede arealer. Såvel of
fentlige som private arealer. Og sikre maksi
mum af overflader med beplantning, grus etc. 
som vandet nemt trænger igennem, eller som 
yder modstand for vandets strømning (forsin
ker). 

Fortættede byområder og tætte, gråsorte 
byområder er i direkte strid med det grund
læggende for en klimavenlig og sund by. Det 
er i sådanne byområder med deres befæ stede 
arealer, der skabes mest forurenet vej vand og 
de største oversvømmelser (når bortses fra 
områder, hvor der aldrig skulle være bygget 
på grund af terrænet mv.).

LAR som Lokal Anvendelse af Regnvand er 
til for byen og dens beboere. LAR som Lokal 
Afledning af Regnvand er teknik.

Investeringer i blågrønne LARanlæg er 

meget synlige og et stort aktiv i arbejdet med 
at udvikle mange byområder til rekreative og 
klimavenlige områder. Det er samtidig ofte 
muligheden for at få to ting til éns pris, se 
efterfølgende.

Grønne veje ("green streets") er ændring af 
eksisterende veje / gader med fokus på ikke 
blot at få flere træer som et grønt element i 
bybilledet. – Tværtimod er det veje og gader, 
hvor anvendelsen af regnvand er en meget 
vigtig del, så belastningen af kloakker, vandløb 
mv. minimeres. Oversvømmelser undgås ofte, 
fordi de blågrønne anlæg "tager toppen af 
vej vandet".

Nøglen til succes er forsinkelse og 
nedsivning
Nedsivning foregår, afhængig af jordens be
skaffenhed, mere eller mindre hurtig. Selv ved 
mindre gode nedsivningsforhold er det enkelt 
og billigt på jordoverfladen at skabe et volu
men, der kan rumme meget store nedbør. 
Herfra kan vandet sive ned i jorden. Specielt i 
boligers og erhvervs grønne områder kan der 
på denne måde skabes mere varierede omgi
velser. Denne metode kan også med fordel 
anvendes i hele bolig eller erhvervsområder.

På parkeringsarealer kan disse muligheder 
enkelt kombineres med stenbelægninger, der 
lader vandet sive ned gennem fuger og/eller 
gennem selve stenene / asfalt. Under belæg
ningen kan der efter behov indbygges et volu
men til forsinkelse. På markedet findes i dag 
forskellige former for plastkassetter og –”skal
ler”, der tillader såvel inspektion som ren gø
ring efter behov. Disse anlæg kan udføres til 
såvel let som tung trafik. 

LAR er meget andet end nedsivning. Fokus 
på forsinkelse og på at kombinere forskellige 
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typer af anlæg er således en meget vigtig del 
af planlægning og valg af de mest effektive an
læg til Lokal Anvendelse af Regnvand. 

Paletten af mulige anlæg er stor
I det hele taget er paletten af mulige anlæg 
stor. Der er allerede nævnt regnbede og græs 
på et reguleret terræn. Disse anlæg findes 
i mange varianter, artiklens fotos viser kun 
nogle få. Det samme gør sig gældende for 
render og grøfter. 

Denne gruppe af anlæg er meget effektive 
ved selv meget store nedbør, idet anlæggene 
er meget enkle og fleksible.

Andre typer af anlæg: Faskiner, grønne 
tage, permeable belægninger og forskellige 
former for opsamling af regnvand til anven
delse har ofte ikke den samme effektivitet ved 
store nedbør. Dette udelukker på ingen måde 
at anvende disse anlæg. Sammenbygges fx et 
grønt tag eller en permeabel belægning med 
et regnbed, kan der være plads til meget vand 
og der kan opnås en tilstrækkelig forsinkelse. 

Stop water where it drops
Ingen anlæg er for små. Alle anlæg kan bi
dra ge. Både til det smukke og til at håndtere 
større nedbør.

De små anlæg er gode, regnbede, vejbede, 
render mv., fordi de netop tager hånd om 
vandet lige hvor det falder  ”Stop water 
whe re it drops”.             

De små anlæg kan yde meget. Kobl dem 
sammen, fx ved at overskydende vand fra et 
grønt tag ledes til et regnbed, en græsplæne. 
Eller flere vejbede efter hinanden, evt. med 

overløb til et grønt område eller en faskine. 
"The train" kaldes det i udlandet: Ikke alene 
kan store nedbør håndteres og anvendes på 
denne måde, men evt. forureninger i vandet 
tilbageholdes også gradvis mere og mere i for
skellige anlæg. Samlet kan der renses meget, 
hvor der er behov for dette.

Med Lokal Anvendelse af Regnvand gøres 
vandets bevægelse langsommere. Vandets vej 
kan "generes" og forsinkes på mange forskel
lige måder. Dette er af stor betydning, specielt 
når vi har de større nedbør.

Ved Lokal Anvendelse af Regnvand anven
des andre materialer end glat beton og asfalt, 
hvor regnvandet løber hurtigt hen over. I ste
det anvendes fx brosten, belægningssten med 

grus eller græs imellem, og terrænet formes 
med strøg og hulninger. 

Mange grønne tage ikke alene anvender og 
fordamper ganske mange mm nedbør, de 
dæm  per og forsinker afstrømningen ganske 
meget.  

De fleste små og store blågrønne områder 
er mere varierede og spændende end de rent 
grønne. Ikke alene på grund af vandet, men 
vegetationen og dyrelivet er mere varieret.  

To ting til èns pris
Ofte er Lokal Anvendelse af Regnvand mulig
he den for at få to ting til éns pris: 
• Vejbede giver en mere sikker vej med regu

lering af trafikken.
• Et regnbed giver en mere spændende have 

(og sikkert flere fugle og dyr).  Regnbede 
eller en dam i fællesarealer giver med 
bor de, bænke og en grill basis for mere 
samvær.

• En sænket græsplæne i haven (eller i en 
park) giver sikkerhed mod oversvømmelser 
og ødelæggelser.

• Et grønt tag giver smukkere omgivelser, 
mere fugleliv, isolering og oftest meget 
mere.

• Anvendelse af regnvand til toiletskyl, bilvask 
mv. giver de fleste steder en mindre vand
regning.

• En vandrende (af de lidt større) giver en 
næsten gratis cykelsti.

• Og hele områder med Lokal Anvendelse 
af Regnvand giver nye muligheder for van
dring, jogging mv. med gang og cykelstier.

I det hele taget kendes det fra mange LAR
anlæg, at LARanlæg er billigere end traditio
nel kloakering. Selv når der alene ses på 
direk te omkostninger. Indregnes fordelene 

Mange amerikanske kommuners slogan for anvendelse af regnvand
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med ekstra frirum mv. stiger værdien endnu 
mere. Det samme sker for værdien af bygnin
ger.

Det hele startede i Tyskland
Tyskland startede Lokal Anvendelse af Regn
vand, og flere amerikanske og australske 
by er og stater har hentet stor inspiration i 
Tyskland. Over hele Tyskland, i små og store 

byer, er der udført utrolig mange LARanlæg 
gennem de sidste 2530 år. Og der er fortsat 
stor aktivitet med små og store anlæg, private 
og offentlige, over alt i Tyskland.

Til gengæld har Australien og USA i høj 
grad taget førertrøjen som udviklere, og LAR 
anvendes her i stærkt voksende omfang. Det 
gælder over hele linien med regnbede hos pri
vate, ved veje og på parkeringsarealer, infiltra
tion i mange typer af små og store anlæg, 
grøn ne tage, opsamling og anvendelse af 
regn vand etc. Kommuner, borgere, universi
teter, rådgivere og entreprenører er helt 
fremme i skoene med udførelse og udvikling 
af anlæg. 

I USA var det tidligere Portland, der var for
rest. Der skete også en del i Tucson, Seattle 
og omkring San Francisco. Nu har især Midt
vesten og nogle byer på østkysten overtaget 
førertrøjen.

Fx i byer som St. Paul og Minneapolis med 
omegnskommuner er der de sidste 10 år ud
ført mange tusinde regnbede for tagvand og 
vejvand. Ofte i fælles projekter mellem kom
muner og private. 

Mellem downtown i de to byer er i foråret 
2014 indviet en letbane på ca. 20 km, hvor der 
i vid udstrækning anvendes LARløsninger ved 
omlægninger af afløbssystemet. Eller LID (Low 
Impact Development), som det hedder over 
there.  I vid udstrækning præfabrikerede an
læg eller med insitu støbt beton, således at 
anlæggene nemt har kunnet indpasses under 

trange forhold. Fx ved mange stoppesteder 
undervejs. LARanlæggene er en enkel løsning 
ved krydsninger, hvor den eksisterende af
vanding er blevet afskåret.  

Langs banen er anlagt et par større infiltra
tionsbassiner med stenbund udformet som et 
kunstværk, og med bænke, så der er opstået 
helt nye lokale byrum. Dette er helt i tråd 
med, at banen har haft krav om at bidrage til 
en forbedring af de grønne områder og en 
øgning af oplevelser langs banen. Anlæggene 
er udformet i samarbejde med et par lokale 
kunstnere.

Ved letbanen, ved indkøbscentre og mange 
andre projekter indgår træer som en meget 
aktiv del af LARanlæggene. Der er anvendt 
saltresistente, lokale sorter samt nye plante
metoder der sikrer hurtig afledning og opti
mal anvendelse af vandet. Ved stoppesteder 
er der anvendt permeable belægninger. 
Belægninger er valgt i farver svarende til ældre 
murstensbygninger i området.

Regnbede anvendes i mange sammen
hænge og i mange udformninger. De er me
get anvendt på parkeringsarealer, og ved veje, 
hvor trykket skal tages af afløbssystemet for at 
undgå oversvømmelser. Ofte er der tale om et 
kvarterløft med regnbede som blomstrende 
små haver ved vejkryds og langs veje. Andre 
steder sker der ved samme lejlighed ombyg
ning af gader med cykelstier og små parkan
læg. Også downtown, fx sammen med perme
able stenbelægninger. 

Kombinationen af forsinkelse og infiltration 
i regnbede på overfladen og i faskiner af kas
setter, perforerede rør og skaller af plast bru
ges i vid udstrækning. Når der er tale om for
nyelse af større områder med henblik på store 
nedbør, optimeres på denne måde forsin
kelse, infiltration og forskønnelse af veje og 
pladser.
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