
 
 

Lokal afledning af regnvand 
- kom godt i gang 

 
v/Pia Lyngdrup Nedergaard 

Udviklingschef  
ØsterBO 

 
 

ERFA-NETVÆRK 
BL – DRIFTSNET- ALMENNET 



Baggrund for at tale om LAR  
• ØsterBO, Vejle  

• Ca. 3.200 boligenheder / 26 afd. 

• Opført siden 1941 – 2014 

• 22 adm. medarb. / 40 driftpers. 

 

 

• Udd.: Statsaut. 
ejendomsmægler/valuar 

• Tidl.: Salgs-/markedschef Vest, 
NCC  (division for boligudvikling)  

• Tidl.: Selvstændig konsulent – 
markedsvurderinger/ 
boligudvikling (NCC/Pension 
Danmark mv.) 

 



 
 

 
 

Konsulent på vejledningen:  
Torben Gade, Rambøll 
 
Styregruppe: 
Søren Ahle Hansen, ØsterBO 
Henrik Max Rasmussen, FAB 
Sven Buch, Himmerland Boligforening 
Mikkel Jungshoved, BL 
 
Arbejdsgruppe: 
Thomas Helsted, BoVest 
Holger Lunde Jørgensen, Ringgaarden 
Lars Jørgensen, Agrotech 
Ulla-Pia Geertsen, Vejle kommune 
Gitte Bisgaard, Vejle spildevand 
Jens Flensborg, Adv.firmaet Energi & Miljø 
Patrick Martinussen, PHD fra SBI  
 
Tak til: 
Uffe Phillip, Willies 
Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension 
 
 



 
 



Lokal Afledning af Regnvand  

Hvad er LAR? 



 
 

 

LAR: forsinker – fordamper - nedsiver eller 
genanvender regnvandet i det område, hvor det 

falder, i stedet for at man gennemfører dyre 
udvidelser af kloaksystemet.  

 
Den spændende opgave ligger i at arbejde 

tværfagligt og bryde vanetænkningen om, at 
regnvand alene hører til i kloakken. 



År 1700-1900 



Indførelsen af et rigtigt kloaksystem i 
København var i 1850'erne et spørgsmål om 
liv og død.  



Vejle midtby - 1941 



Vejle midtby 2007 - 2014 



Vejle maj og juni 2014 



Vejle maj og juni 2014 



Risiko oversigt 



Simulering, 100-års-regn i Østbyparken 



Holistisk tilgang – ikke bare løse et problem, men 
også give værdi.. 



Sø til afvanding af overfladevand fra P-plads  



Oversigtskort – Østbyparken 



Visualisering af LAR i Østbyparken  



Regnvandet løber oppefra og 
ned - men et LAR system skal i 
princippet løses nedefra og op! 



Render og kanaler til at lede tag- og overfladevand til 
den store ”vandvej”  



Overløb mellem 
kanaler/render og 
tilbageholdelsesarealer 



 

Vi laver altså vores projekt i samarbejde med Kommune og Spildevand 
samt anden grundejer (gymnasium). 
 
Økonomisk fordeles omkostningerne  
til anlæg og drift mellem os  
- efter det juridiske grundlag og andel  
i projektet (altså ikke en ¼ del til hver☺)    
 
 

 
 
Den gode løsning for alle parter kommer af samarbejdet – 
og ingen kunne have løst det alene! 
 

Samarbejde og finansiering  



Juridisk grundlag for 
finansieringsmuligheder 
 

3 overordnede finansieringsmuligheder 
 
1. Medfinansiering – rekreativt område/veje (1. januar 2015 – ikke for 

længere muligt for boligforeninger!!!) 
 

2. Frakobling (helt eller delvist) 
 

3. Spildevandsanlæg med delt  
       ejerskab 
 
 



 
 

• Nedsættelse af præmie? 
• Begrænsning af stigning i præmien? 

 

”udgangspunktet er en højere præmie eller større selvrisiko, men der 
vil være enkelte som er meget udsatte og som kan glide helt ud af 
muligheden for at få en forsikring” 
 
Torben Weiss Garne, Direktør, Forsikring & Pension 
 

Forsikring og LAR 

Søg evt. selv på; 
http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer.aspx 

http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer.aspx


 
 

 
TAK  

- fordi I lyttede☺ 

Spørgsmål? 



WORKSHOP 1 
 
1. Diskussion om hvordan vi kan udnytte eksisterende forhold som 
p-pladser, legepladser o.lign. til også at være en del af et LAR 
anlæg (duo-funktioner) – herunder holdninger til åbent vand m.v.? 
 
2. Diskussion om hvordan vi kan udnytte tilgang til regn- og 
overfladevand så vi får glæde/værdi af det (hvad giver værdi for 
beboerne) – f.eks. toiletskyld, vaskerier, nyttehaver o.lign.? 
 
3. Diskussion om hvor vigtigt det er for os at tænke klimatilpasning 
og LAR ind i nye boligprojekter? 
 
4. Hvordan skaber vi økonomi til LAR projekterne, herunder 
hvordan får vi kommune/spildevand med? 


