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MARIELYST 
Bebyggelse med rækkehuse,  
etagehuse i 2 etager og  
Rundgården i 4 etager. 
I alt 561 lejligheder. 
Opført 1954 
 

LOKAL  
AFLEDNING AF  
REGNVAND 
 

 
 



 

Hvorfor er et LAR projekt interessant for en 
beboerdemokrat? 



Måske pga. klimaforandringer? 
 

• Klimaforandringerne  
• Mindre, men kraftigere regn  
• Mere tørke  
• Varme i byen  

 
• Konsekvenser ved kraftig regn:  
• Oversvømmelser  
• Urenset spildevand til søer og åer  
 







Hvad koster det at gå i gang med LAR? 

• Mod. 

• Beslutsomhed. 

• Tro på projektet selvom det ser kaotisk ud. 

• Omstillingsparathed. 

• En stor håndfuld kommunikation. 

Økonomisk bliver et LAR projekt tilbagebetalt 
af kommunen med det tilslutningsbidrag, der 
tidligere er betalt for bortledning af regnvand.  

 



Beboerinddragelse - VIGTIGT 



Funktionærinddragelse - VIGTIG 
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PROJEKTET 
 

SAV = Sådan Arbejder Vi 
 
 
  
 
 

Lige så vigtig er det at lave en god opstart og 
proces sammen med byggeteamet.  
 
 

Deltagere: 
Bygherre:    GAA, Dennis Schultz, Max Hendrich 
                     Nordvand, Bo Brøndum,  
    Torben Christensen  
Rådgivere og landskabsarkitekter: Orbicon, Rikke Høy Eskedal og Gitte Hansen 
Projektledelsen fra Malmos A/S: Malmos A/S, Bo Nielsen 
Pladsledelsen fra Malmos A/S: Malmos A/S, Jens Hansen 
Facilitator fra Malmos A/S:                   Malmos A/S Morten Dohrmann Hansen 



Evnen til at samarbejde og kommunikere 
effektivt, har stor betydning og konkret værdi for  
LAR projektet  
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Vores hjørneflag for et godt samarbejde 
4 absolutte adfærdsnormer eller ufravigelige standarder for samspillet 

Vi tager bolden 
når den 
kommer 

Vi siger det vi 
mener og vi gør 

det vi siger 

Vi giver varsel til 
hinanden 

Vi lytter til 
hinanden og 
finder fælles 

løsninger 

Vi har respekt for 
beboerne 



Kommunikationsstrategi - VIGTIGT 



Kommunikationsstrategi - VIGTIGT 



Åben skurvogn / Statusmøde 

Kommunikationsstrategi - VIGTIGT 



Marielyst før projektstart 



Under processen. 



LØSNINGER PÅ DE GRØNNE OMRÅDER 



LØSNINGER PÅ VEJEN 



LØSNINGER I PRIVATE HAVER 



Udfordringer undervejs 

4o cm 



Spørgsmål til LAR før, under og efter 
• Hvad kræver det ekstra at klippe og rense de stejle grøfter?. 

 
• Hvordan forhindrer vi, at vandet løber fra nedløbsrøret over stier/p-arealer, da 
        det kan blive meget glat i frostvejr?  

 
• Hvad gør vi ved jorden, så den ikke eroderer ved kraftig regn?. 

 
• Skal vi udskifte hele vores maskinflåde for at vi kan vedligeholde de nye LAR 
        elementer?  
 
• Hvorfor kobler vi ikke 100 % af regnvandet af kloaknettet? Og hvilke konsekvenser har det for de 

resterende omk. 20 % som forbliver traditionel kloakeret?  
 

• Hvad er ekstraomkostningerne ved at man skal bruge alternative 
        saltningsmetoder? . 

 
• Hvornår krydser de positive og økonomiske rentable løsninger 
        udgifterne for anlægget?  

 
• Kan der stilles en garanti for, at projektet ikke kommer til at koste mere end hvad 
        de får tilbage til tilslutningsbidrag?  

 



Nordisk Råds natur- og miljøpris 
- LAR projektet i Gladsaxe er normineret 



Næste LAR projekt: Kildevænget 



Her er det første forslag fra følgegruppen 

 



Nu også i samarbejde med Kildeparken – 
en anden boligforening 



Dennis Schultz 

Mobil 20340838 

Mailadr: ds@fa09.dk 


