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ERFA-møder om LAR og ekstremregn 
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Agenda 

✘ Velkommen til dagens ERFA møde 

v/ BL’s Jens B. Hansen, kredskonsulent 

✘ Lokal afledning af regnvand – Kom godt i gang 

v/ udviklingschef, Pia Lyngdrup Nedergaard fra 

Østerbo 

✘ Ekstremregn og drift 

v/ Mikkel Jungshoved, DriftsNet 

✘ Pause 

✘ Case fra en almen boligorganisation 

✘ Workshops 

1. LAR og byggeri 

2. Hvad gør vi når ulykken er ude 

3. Beredskabsplaner 

✘ Opsamling 

✘ Sandwich – og mulighed for at pleje netværket 

✘ Tak for i dag 
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DriftsNet og BL 

Mikkel Jungshoved 

Konsulent, energi forsyning og miljø 

Ansvarlig for DriftsNet, som har til formål at: 

 

• Skabe ERFA-grupper og netværk 

• Udveksling af Best Practice 

• Formidle viden om driften 

• Kvalificere og højne driftsområdet 

www.driftsnet.dk 

http://www.bl.dk/kontakt/konsulentcenter 

 

http://www.driftsnet.dk/
http://www.bl.dk/kontakt/konsulentcenter
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Klimadebatten nu og her, Regeringens 
ønske om en plan for klimatilpasning, 
Hvad betyder det lokalt. 
 
• Hvad kan I gøre i boligorganisationerne og ude 

i afdelingerne?  

• Er der nemme løsninger?  

• Har I lavet en plan?  

• Hvad er fremtidsperspektiverne? 

• Når uheldet er ude 
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De forskellige niveauer i Klimadebatten 

• Internationalt – FN og EU 

• Nationalt - Regeringen 

• Kommunalt – samarbejde over kommune 

grænserne 

• Boligorganisationerne og afdelingerne 
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FN slår alarm efter nye klima-tal: 
Varmeste årti i 150 år 

    ”Forurening, klima og den globale opvarmning”. Det første tiår i 2000-tallet er det 

varmeste, der er registreret, siden man begyndte at foretage systematiske 

målinger for 150 år siden. 
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Forsiden af Boligen for Marts 2013 

Monsterregn 

LAR 

Grønne tage 
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Der er mange meninger om årsagen 
til den globale opvarmning! 

Hvem der har ret, skal vi  

ikke diskutere i dag? 
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Jeg ved ikke hvorfor isbjørnen tager 
sig til hovedet! 

. 
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Udviklingen i det arktiske isdække i hhv. rekordåret 2007 (grøn linje) og 2012 (blå 
linje) for månederne maj til september. Den grå linje viser det gennemsnitlige isareal 
i perioden 1979-2000.  
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Petermann gletsjer halveret 

Foto: Â© NASA  

Den enorme 

Petermann gletsjer i 

Grønland begynder at 

smelte i juli, og i 

august og september 

viser animationer og 

satellitbilleder, at der 

er historisk lidt is i 

Arktis. 
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Ekstremvejr! 

• Mere nedbør i form af ekstremregn 

• Kraftige storme og orkaner 

• Store snemængder 

• Længere og tørre perioder 
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Det værste skybrud – lokalt mere end 
250 mm regn på en time 

• Op til 150 mm regn på 
en time i gennemsnit. 
Nogle steder MEGET 
mere.  

• DMI har ikke 
registreret lignende 
intense nedbørs-
mængder i 
København. 

• Der har i 2012 været 
flere større skybrud, 
primært i Jylland. 

. 



14 

Den menneskeskabte klimaforandring 
koster samfundet mange penge 

De samlede udgifter til vejrskader i perioden 1999-2011 
er tæt på 30 mia. kr. 



Skybrud 
Monsterregn 
Ekstremregn   
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Skybrud, monsterregn og ekstremregn 

Der findes ingen definitioner på skybrud! 

 

Min datters definition: 

Skybrud er når skyerne falder ned fra himlen, så 

kan man næsten ikke se noget på grund af alle 

skyerne.    Kilde: Karoline 8 år. 

 

Danmarks Meteorologiske Institut er  

myndigheden, som varsler farligt vejr. Kriterierne  

for varsling om farligt vejr er udarbejdet i  

samarbejde med Rigspolitiet og  

Beredskabsstyrelsen.                    Kilde: DMI 
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DMI har som myndighed udstukket 
regler for varsler i forbindelse med 
skybrud 
 
Kraftig regn: Nedbørmængden overskrider 24 

mm på 6 timer over et større område.  

Skybrud: Nedbørintensitet over 15 mm på 30 minutter  

over et større område. 

 

DMI opgiver nedbørmængder i millimeter, fordi det er den  

enhed, som meteorologer bruger internationalt.  

Én millimeter svarer til én liter pr kvadratmeter eller ét  

ton vand i en villahave på 1.000 kvadratmeter. 

Ved skybrud svarer dette til ca. 11-12 ton vand i en 

gennemsnitlig villahave i løbet af 

et kvarter.  

 
      Indholdet af hele  denne  tankvogn inkl. anhænger 



Hvad kan jeg gøre?  
Forebyggelse og beredskab  
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Vi kan hurtigt komme til at se 
ubehjælpelige ud 

Hvad gør vi, når ulykken 

sker? 

 

Plan for at komme 

videre efter ulykken! 
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Beredskabsplan ved skybrud 

Der er 3 faser i forbindelse med at mindske 

skaderne ved skybrud: 

 

1. Forebyggelse – undgå skader 

2. Håndtering af selve ”ulykken” - 

beredskabsplan 

3. Oprydning efter skaderne 
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 Er der behov for at tænke nyt?!  

 Der har i de sidste 10 år været mange alvorlige 

 Skybrud i både Nord- og Sønderjylland, på Fyn og 

 Sjælland og ikke mindst i København! 
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3 forskellige indfaldsvinkler til 
klimatilpasning: 
 

 

 

1. Forebyggelse:  

   Hvordan forhindrer vi oversvømmelse i vores 

kælder, i stueplan mv. – rene tagrender, afløb 

permeable belægninger 

2. LAR:  

   Hvordan undgår vi, at dem, der har problemer, 

fremover ikke får oversvømmelse i deres 

kældre – faskiner, tørområder og render mv. 

3. Beredskab:  

    Når det går galt, hvad kan vi så gøre?  
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Forebyggelse – hvor skal vi være 
opmærksomme!  
 
Flade tage 

Plan for rensning af tagrender og afløb 

Tjek af brønde 

Kældernedgangen 

Lavtliggende områder 
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Hvad er Lokal Afledning af Regn: 
”LAR”:  
 
Teknologisk Institut har følgende  5 punkts 

plan for LAR: 

 

• Opmagasinering   

• Nedsivning  

• Fordampning  

• Forsinkelse  

• Transport  
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Mange elementer i LAR 

 

• Infiltration fra overfladen  

• Nedsivning fra faskine  

• Dræning af fugtige arealer  

• Forsinkelse på overflader  

• Grønne tage  

• Bassiner og regnbede  

• Lokal transport på overfladen  

• Permeable belægninger  
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Infiltration fra overfladen  
     

•  Udledning af regnvandet til en overflade 

med vegetation  

•  Udledning til en overflade med permeabel   

belægning  
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Nedsivning fra faskiner 

Eksempler 
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Forsinkelse  
 
• Regnvandet ledes hen over overflader  

• Magasineres i lavninger  

• Grønne tage  
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Tørre bassiner 
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Render  
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Permeable belægninger  
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Afvanding af veje og P-pladser 



Plan i tilfælde af skybrud 
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Når vandet kommer, så kommer det  
fra oven og forneden!  

• Kældre med kloakker uden separation eller 

spærring vil blive oversvømmet 

• Afdelinger ”nedstrøms” på kloaksystemet uden 

spærring oversvømmes  

• Lavtliggende ejendomme  

• Afdelinger med store sten- og asfaltbelagte 

(befæstede) omgivelser  

• Krybekældre med åbninger i lavt niveau over 

omgivelser  

• Lavtliggende indgange oversvømmes 
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Beredskabsplan  
 Bortpumpning af vand – har vi pumper eller har 

vi en aftale med skadebekæmpelsesfirma? 

 

Hvem i boligorganisationen er ansvarlig for at 

styre og koordinere oprydningen? 

 

Hvordan skaffer vi adgang til beboernes kælder- 

rum i forbindelse med oprydning? 

 

En hurtig indsats minimerer følgeskaderne – råd 

og skimmelsvamp! 
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Konsekvenserne:  
 

• Værdier i kælderrum ødelagt samt massive 

strømafbrydelser = IT- og telefonsvigt, 

ødelagte kabler, elevatorer ude af drift  

• Kloakvand skaber sundhedsfare  

• Ødelagt ejendomsmateriel 

• Massive fugtproblemer med risiko for blandt 

andet skimmelsvamp  
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Afrunding   

1. Tal med andre boligorganisationer om deres 

erfaringer  

2. Kontakt en uvildig rådgiver eller tag 

udgangspunkt i dagens materiale og tag en 

markvandring! 

3. Få overblik - udarbejd en forebyggelsesplan 

•  Geografisk placering  

•  Rensning af tagrender og afløbsriste mv. 

•  LAR 

•  Plan for håndtering af ”ulykken” før og efter 



38 

Klimatilpasning.dk 

   Links: 

 

   Klimatilpasning – hjemmeside: 

http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder.aspx 

 

   Tilpasning af ældre boliger: 

http://www.klimatilpasning.dk/media/783634/klimatil

pasning_af__ldre_almene_etagebebyggelser___en_vej

ledning.pdf 

 

http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder.aspx
http://www.klimatilpasning.dk/media/783634/klimatilpasning_af__ldre_almene_etagebebyggelser___en_vejledning.pdf
http://www.klimatilpasning.dk/media/783634/klimatilpasning_af__ldre_almene_etagebebyggelser___en_vejledning.pdf
http://www.klimatilpasning.dk/media/783634/klimatilpasning_af__ldre_almene_etagebebyggelser___en_vejledning.pdf
http://www.klimatilpasning.dk/media/783634/klimatilpasning_af__ldre_almene_etagebebyggelser___en_vejledning.pdf
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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? 
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WORKSHOP 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hvad har I som boligorganisation gjort for at 

forebygge og sikre jer mod ekstremt vejr – 

storm- og vandskader? 

2. Hvad har I gjort for at undgå vand i kældre 

ved skybrud? 

3. Er der i forbindelse med markvandring 

udpeget områder, der kunne være særlige 

sårbare ved skybrud? 

4. Er der udarbejdet retningslinjer for 

forebyggelse mod skybrud? 
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WORKSHOP 3 

1. Har I en beredskabsplan klar, hvis I rammes af 

ulykken? 

2. Har I fået ekstern rådgivning til 

beredskabsplan? 

3. Har I en aftale med et skadesservice firma?  

4. Har I været i dialog med andre 

boligorganisationer, kommunen eller 

spildevandsselskabet om klimatilpasning af 

jeres bygninger? 

 


