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Forord
Klimaforandringer er i dag en realitet og derfor
en virkelighed, vi skal forholde os til. Rundt om
i landet står boligorganisationer, kommuner og
spildevandsselskaber overfor store fælles udfordringer. Klimaforandringerne kommer bl.a. til udtryk gennem skybrud, ekstremregn og voldsomme storme, som vi i de seneste år har set flere
eksempler på. Det ekstreme vejr har forårsaget
store og omfattende ødelæggelser og prognoserne antyder, at de seneste års vejrhændelser
vil fortsætte og tage til i omfang.
Vi har alle været med til at forstærke problemerne
ved at øge de befæstede arealer med flere parkeringspladser, terrasser, stianlæg mm. Dermed
belastes kloakker og spildevandsanlæg med
endnu større vandmængder. Desuden begrænses vandmængdernes muligheder for at løbe væk
af, at der, af hensyn til tilgængelighed, er meget
lille fald på de befæstede områder. Der skal derfor findes nye kreative løsninger, hvor regnvandet
kan opsamles i forberedte områder for derefter at
blive ledt videre til vores vandløb, fjorde og have.
Hvis vi når dertil, er vi nået langt.
Baggrunden er alvorlig, men den nødvendige tilpasning af vores infrastruktur rummer også muligheder, som vi er nødt til at gribe. Klimatilpasning
vil normalt kræve store investeringer i kloaker og
underjordiske regnvandsbassiner. Formår vi i ste-
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det at arbejde sammen og skabe plads til den
ekstra regn i vores byrum og parker, kan vi både
spare penge og få smukkere, sjovere og mere attraktive udearealer.
Som resultat af denne nye virkelighed er en række
projekter inden for klimatilpasning og lokal afledning af regnvand blevet gennemført i den almene
sektor. Målet med denne temarapport er således
at skabe et samlet overblik over de mange projekter og rapporter, der er udarbejdet af blandt
andet Teknologisk Institut, Miljøstyrelsen, DANVA
og ikke mindst en række udviklingsorienterede,
almene boligorganisationer.
Publikationen har karakter af et projektkatalog.
Med den i hånden får læseren en genvej til viden,
værktøjer og aktuelle eksempler, og kan eventuelt
fordybe sig yderligere i de centrale problemstillinger. De indeholdte projekter er valgt ud fra, hvad
der pt. er vurderet som aktuelt for den almene
sektor. Listen er således ikke udtømmende.
Publikationen retter sig mod professionelle, der arbejder med klimasikring af almene boligområder.

Indledning
Temperaturen i Danmark er steget med 1,5 grader
siden 1873. I samme periode er nedbøren steget
med 15 %, og vindforhold og vandstande har også
ændret sig. Dette er en tendens, som forventes at
fortsætte fremadrettet. Danmark får, ifølge FN’s klimapanel, et varmere og vådere vejr i fremtiden med
flere ekstremer.
De stigende mængder regn overbelaster de eksisterende kloaksystemer og medfører oversvømmelser og vandskader rundt om i landet. Der er derfor
behov for at klimasikre de eksisterende og kommende boligområder, så vi kan minimere beboernes risiko for uforudsete omkostninger i forbindelse
med klimaudfordringer.
LAR - Lokal Afledning af Regnvand
Klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder
gør det attraktivt at forsøge at håndtere regnvand,
der hvor det falder, så det ikke belaster kloaker og
afløbssystemer, som i nogle tilfælde heller ikke kan
håndtere de store mængder regn. Håndtering af
regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR - Lokal Afledning af Regnvand.

Den Almene Forsøgspulje
Med henblik på at håndtere de udfordringer som
er indeholdt i at fremtidssikre de almene boligområder, støtter Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen
forsøgsprojekter, der arbejder med dette temaområde. Det sker i praksis gennem Den Almene Forsøgspulje. Støttemidlerne fra Den Almene Forsøgspulje ”skal bruges til at igangsætte projekter, der
kan bidrage til den almene boligsektors løbende
udvikling og tilpasning til de udfordringer og forandringer, som de almene boligområder og boligmarkedet generelt står overfor”.

På hjemmesiden www.forsoegspuljen.almennet.dk
finder man brugervenlig og systematisk formidling
af de støttede projekter.
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Projektoverblik
På de følgende sider præsenteres en række vejledninger, eksempler på klimatilpasning af almene boligområder og værktøjer der har til formål at udvikle
bedre klimatilpasningsløsninger i Danmark. For at
skabe et overblik er projekterne delt ind under tre
overskrifter. I det følgende vil der kort blive redegjort
for disse.
Vejledninger
I dette afsnit kan du finde vejledning til at klima- og
fremtidssikre det almene byggeri. Her er vejledninger, som bygger på anlægsprojekter fra almene
boligafdelinger, men også mere generelle vejledninger om klimaændringernes effekt på oversvømmelser i byer og borgerinddragelse ved klimatilpasningsløsninger.

ter. Der findes langt flere klimatilpasningsprojekter
end dem, som er taget med her. Listen er derfor
ikke udtømmende.
Værktøjer
I dette afsnit finder du konkrete værktøjer, som kan
benyttes i forbindelse med et klimatilpasningsprojekt. Her er både værktøjer, som kan hjælpe til at
vurdere om en afdeling bør fremtidssikres, værktøjer som kan hjælpe til at udregne økonomiske og
samfundsmæssige gevinster, samt værktøjer som
overskueliggør mulighederne for klimasikring for
byggerier.

Eksempler på god almen klimatilpasning
I dette afsnit finder du eksempler på gode klimatilpasningscases i den almene sektor. Nogle projekter er store og har været katalysatorer for en større
områdeudvikling, mens andre projekter er mindre
anlægsprojekter, der har haft til formål at fremtidssikre den enkelte afdeling. Uanset projektets omfang har de en eksempelværdi, som er væsentlig
at fremhæve, og som andre kan drage nytte af ved
planlægning af fremtidige klimatilpasningsprojek-
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Vejledninger

Klimatilpasning

af ældre almene etagebebyggelser

PROJEKTEJER
KAB
PRODUKT
Vejledning
STATUS
Projektet er afsluttet
i 2014

Projektbeskrivelse
Denne vejledning sætter fokus på, hvad fremtidens klima vil betyde for den ældre del af de almene bebyggelser, og anviser løsninger til, hvordan man kan tilpasse dem til fremtidens klima uden at gå på kompromis med de arkitektoniske
bevaringsværdier.
Der er i dag et stort og erkendt behov for at fremtidssikre den ældre, almene bygningsmasse blandt almene boligorganisationer. Men som en del af denne fremtidssikring er der et konstant voksende behov for, at boligorganisationerne sikrer
deres bygningsmasse mod konsekvenserne af fremtidens klimaændringer.
Projektets formål har været at udarbejde en vejledning, der kan hjælpe de almene boligorganisationer med at udvælge løsninger til klimatilpasning, der samtidig respekterer værdierne i de ældre almene etagebebyggelser fra før 1960.

Resultat
Vejledningen udpeger en række klimatilpasningsløsninger, inddelt efter arkitektonisk stilart og byggeperiode. For hvert niveau anvises tiltag, der har størst
påvirkning på bygningsdelen. Bygningens konstruktion underinddeles i fire
niveauer: Kælder, stueetage, øvre etager og tag. Løsninger udpeges for hver
bygningsdel, der er beskrevet for hver af stilarterne. Samtidig anvises det, om
bygningsdelen hører til de særlige karakteristika, der udgør bygningens bevaringsværdier, eller om bygningsdelen er af sekundær betydning i den sammenhæng. Endelig fremhæves få løsninger der svarer til disse begrænsninger, og
der anvises hvor i løsningskataloget, man kan finde flere lignende løsninger og
læse mere.

Læs mere

www.forsoegspuljen.almennet.dk
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Vejledninger
En kogebog for analyser
af klimaændringers effekter på

oversvømmelser
i byer

PROJEKTEJER
DANVA
PRODUKT
Vejledning
STATUS
Projektet er afsluttet
i 2011

Projektbeskrivelse
Denne rapport beskriver, hvordan man kan arbejde med håndteringen af de forventede oversvømmelsesproblemer, som vil forekomme i fremtiden. Rapporten
danner et overblik over den viden, som findes i dag om klimaforandringer i Danmark, og som har betydning for afløbssystemerne. Det drejer sig i særdeleshed
om forøgelsen af ekstremregn og stigningen i havspejl. Desuden beskrives i rapporten og belyses gennem eksempler, hvordan oversvømmelser kan forebygges eller undgås. Det beskrives ligeledes, hvilke metoder der er til rådighed til
analyse af eksisterende systemer og til beregning af effekten af forskellige tiltag
mod oversvømmelser.

Resultat
Vejledningen er en inspirationsguide eller klimakogebog, som de kalder det,
med henblik på at understøtte kommunernes og forsyningernes arbejde med
klimatilpasning. Klimakogebogen indeholder en lang række generelle anbefalinger, metoder og analyser, som lige såvel kan være relevant for den almene
sektor.

Læs mere

www.danva.dk
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Vejledninger
Klimatilpasning af en

almen bydel

– et pilotprojekt

PROJEKTEJER
ØsterBO
PRODUKT
Idékatalog
STATUS
Projektet er afsluttet
i 2014

Projektbeskrivelse
Med Østbyparken i Vejle som eksempelområde vises det, hvordan der kan arbejdes med klimatilpasning af et byområde med mange almene boliger. Formålet
med projektet er at give almene boligorganisationer, kommuner og forsyningsselskaber landet over god inspiration til, hvordan sådanne opgaver kan gribes an.

Resultat
Projektet leverer et idékatalog, der har fokus på to grundlæggende forhold:
•

•

At klimatilpasning af byområder med mange almene boliger kræver, at der
skal samarbejdes på nye måder, fordi både stor-grundejer, myndighed, og
offentlig forsyningsvirksomhed har lod i udfordringen og skal medvirke i løsningen
At der udformes en række forskellige tekniske og designmæssige løsninger,
som passer til lokaliteten

Idékataloget indeholder bl.a. værktøjer til et konkretiseret samarbejde imellem
de tre parter; stor-grundejer, myndighed og offentlig forsyningsvirksomhed. Herudover præsenteres en finansieringsmodel for projektet og endeligt afdækkes
de juridiske udfordringer og muligheder i forhold til medfinansiering og arealanvendelse.

Læs mere

www.forsoegspuljen.almennet.dk
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Vejledninger

Fremtidssikring
af udearealer
PROJEKTEJER
Domea.dk
PRODUKT
Idékatalog
STATUS
Projektet er afsluttet
i 2014

Projektbeskrivelse
Fremtidssikring og klimasikring er centrale begreber for udviklingen af almene
boligområder. Kompleksiteten i begreberne betyder, at det ikke er nok alene at
betragte ét element eller én udfordring som f.eks. oversvømmelser af arealer
eller utryghed blandt beboerne. Det er derimod sammentænkningen af flere elementer, der understøtter en egentlig fremtidssikring.
På den baggrund har COWI udviklet et idekatalog til Høje Taastrup-bydelen Gadehavegård. Kataloget er et forsøg på at vise vejen for etableringen af en fremtidssikret bydel - med borgernes hjælp og på et solidt fagligt fundament, som
sammentænker bl.a. drift, terrænforhold, trafik og klima med beboerdemokrati
og socialt samvær.

Resultat
Projektet leverer et idékatalog, som præsenterer en række mulige tiltag samt
udvalgte anbefalinger til udvikling og fremtidssikring af ude- og fællesarealerne
i Gadehavegård - på en måde som tager højde for fremtidens klimaudfordringer
og via en proces, der inddrager beboerne og deres ønsker til omdannelser.

Læs mere

www.forsoegspuljen.almennet.dk
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Vejledninger

Lokal afledning

af regnvand – kom godt i gang

PROJEKTEJER
ØsterBO
PRODUKT
AlmenVejledning
STATUS
Projektet er afsluttet
i 2014

Projektbeskrivelse
Vejledningen sætter fokus på de udfordringer, som klimaændringerne medfører i
form af mere koncentreret nedbør, højere grundvandsstand og højere vandstand
i havene. Det er forhold, som giver store problemer for mange af de eksisterende
boligområder, og som ofte kan afhjælpes med lokale løsninger på afledning af
regnvand, også kaldet LAR-løsninger.

Resultat
Vejledningen anviser forskellige, kreative løsningsmodeller inden for LAR, som
dækker over en vifte af muligheder, herunder hel eller delvis afkobling fra kloaknettet, forsinkelse af regnvandet, samt en række forskellige muligheder for
udformning af et projekt. Et af publikationens vigtigste budskaber er nødvendigheden af at finde langtidsholdbare løsninger, hvilket kræver et solidt forarbejde
og ikke mindst, samarbejde og dialog mellem kommune, spildevandsselskab og
boligorganisation.

Læs mere

www.almennet.dk
12

Vejledninger
Innovativ klimatilpasning med borgere

håndbog til
		 bæredygtig

omstilling

Projektbeskrivelse
Projektets formål er at styrke borgernes aktive deltagelse i en innovativ klimatilpasning med vand i byer. Forsyningsselskaber og kommuner har alle fokus på
at involvere borgerne som en afgørende part i at håndtere regnvand og udvikle
byerne, men søger input til at gøre dette i praksis.

Resultat
Projektet har udviklet resultater på to niveauer:
•
•

Innovative klimatilpasningsprojekter med aktiv borgerdeltagelse, der fører til
nye teknologiske løsninger, forretningsmodeller, regulering mv
Øget viden og nye metoder og kompetencer til at involvere borgere i udvikling, implementering, brug og drift af innovative løsninger til klimatilpasning
med vand i byer

PROJEKTEJER
Vand i byer
Dansk Byplanlaboratorium
DANVA
Aalborg Universitet
PRODUKT
Håndbog
STATUS
Projektet er
afsluttet i 2015

Projektets hovedleverance er en håndbog om borgerdeltagelse i klimatilpasning,
der er understøttet af artikler, oplæg og kurser for danske praktikere og danske
og internationale studerende.

Læs mere

www.byplanlab.dk
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Vejledninger

Kildeparken 2020
– Regnvand i byen

PROJEKTEJER
Himmerland
Boligforening
PRODUKT
Konceptkatalog
PROJEKTSTATUS
Projektet er afsluttet
i 2015

Projektbeskrivelse
I Kildeparkens 2020 helhedsplan har man en vision om, at alt regnvand skal
håndteres på egen grund, så man kan få maksimal glæde af vandet, fra det
lander til det nedsiver i undergrunden eller fordamper. Ud fra denne vision har
Himmerland Boligforening udviklet et forprojekt, der skitserer potentialerne og
mulighederne for håndtering af regnvand i området.

Resultat
For projektets produkt er et hæfte, der indeholder en opsamling og afrapportering af projektet, og har samtidig status af beslutningsgrundlag for Himmerland
Boligforening og de lokale afdelingsbestyrelser. Hæftet er opdelt i et generelt
afsnit, der beskriver potentialer og muligheder i lokal regnvandshåndtering,
samt et case-afsnit, der illustrerer, hvordan de viste koncepter indarbejdes i en
konkret kontekst. Hæftet suppleres af en forundersøgelse for omdannelse af
Kildeparkens trafikale struktur, boligmasse og byrum samt en helhedsplan for
omdannelsen.

Læs mere

www.innovationspuljen.almennet.dk
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Eksempler på god almen klimatilpasning

Sallingsundvej
Tambosundvej
og

BOLIGORGANISATIONER
Himmerland
Boligforening
AFDELINGER
Afd. 19 - Sallingsundvej
Afd. 22 -Tambosundvej
PROJEKTPERIODE
2012-2016

I forbindelse med en større renovering af Himmerland Boligforenings afdeling 19
og 22 på Sallingsundvej og Tambosundvej i Aalborg Øst, blev der indtænkt en
mere rekreativ anvendelse af områdets friarealer. Blandt andet blev der etableret små haver ved udvalgte lejligheder.
Området i Aalborg Øst har tidligere være ramt af omfattende oversvømmelser
i forbindelse med skybrud. Som bidrag til en reduktion af fremtidige oversvømmelser besluttede boligforeningen, at alt overfladevand fra bebyggelsen skulle
håndteres og nedsives i området. I samarbejde med bygherrens arkitekt, C.F.
Møller, og de lokale myndigheder udarbejdede COWI et projekt for magasinering og nedsivning af overfladevandet. Anlægget er udført som et grønt kanalanlæg, der snor sig langs bebyggelsens sydlige afgrænsning.
Løsningen bidrager med grønne elementer, som understøtter områdets ændrede anvendelse. Derudover medvirker løsningen til en væsentlig reduktion af den
hydrauliske belastning af det nærliggende vandløb.

Læs mere

www.cowi.dk
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Eksempler på god almen klimatilpasning
Klimatilpasning Kokkedal -

Egedalsvænge
		og Engene
BOLIGORGANISATIONER
3B
AB Hørsholm Kokkedal
v/ Boligkontoret Danmark
AFDELINGER
3B
• Egedalsvænge
AB Hørsholm
Kokkedal
• Byengen,
Nordengen Afd. 9
• Skovengen
• Engen Afd. 14
PROJEKTPERIODE
2012-2018

Efter to massive oversvømmelser i Kokkedal i 2007 og 2010 besluttede Fredensborg Kommune at gøre noget ved Usserød Å, der blandt andet modtager store
mængder vand fra områdets befæstede områder. Det førte til partnerskabet ’Klimatilpasning Kokkedal’.
Visionen er at demonstrere helhedsorienteret tænkning og en umiddelbar beskyttelse at de mest udsatte områder. Derudover ønsker man at vise, hvordan man,
ved store renoveringsopgaver, kan integrere lokal forsinkelse af regnvand og
samtidig bruge klimatilpasningen til at binde Kokkedal bedre sammen og skabe
nye aktive byrum.
Løsning
I Usserød Å har Fredensborg Kommune gravet et 2 kilometer langt dobbeltprofil
vandløb, mens et dige beskytter udsatte områder langs åen. Samtidig forsinker
en blanding af regnbede, små søer og grøfter mængden af regnvand, som åen
modtager. Derved fik åen mulighed for at brede sig ved et kraftigt regnskyl uden
at oversvømme de boligområder, der tidligere blev ramt.
Princippet er, at regnvand fra tage og befæstede områder forsinkes i lavninger
og bassiner tæt ved det sted, hvor regnen falder, og derfra løber det via åbne
render og grøfter til større forsinkelsesbassiner. Her forsinkes vandet yderligere,
inden det udledes til Usserød Å.
Målet for det store klimatilpasningsprojekt er, at helt op til 95 procent af regnvandet tilbageholdes over terræn og skaber variation i landskabet, samtidig med at
regnvandet forsinkes, inden det langsomt ledes til Usserød Å. Hertil skal projektet være grobund for et nyt socialt miljø i Kokkedal med blandt andet bassiner,
render, kanaler, regnbede, nyttehaver, små søer og vandlegepladser.

Læs mere

www.klimatilpasningkokkedal.dk
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Eksempler på god almen klimatilpasning

Kildeparken og
Kildevænget

BOLIGORGANISATIONER
AB Gladsaxe
Boligforeningen GAA
v/FA2009

I Kildeparken har et stort, fælles klimatilpasningsprojekt nået sin afslutning. Kildeparken kan nu klare store mængder regnvand. Lige nu er projektet skudt
i gang i Kildevænget, hvor regnvandsbede allerede er etableret flere steder.
Boligselskabet AB Gladsaxe og boligforeningen GAA har i fællesskab med forsyningsselskabet Nordvand sat det store LAR-projekt i gang.

AFDELINGER
ABG Kildeparken
GAA Kildevænget
PROJEKTPERIODE
2011-2015

Projektet i Kildeparken og Kildevænget skal forberede arealerne på lokalt regnvand lokalt ved at lade vandet blive i dets naturlige vandkredsløb frem for at
lede det til kloakkerne. Løsningen vil blive, at regnvandet bliver på overfladen og
siver ned i regnbede, lavninger og grøfter. På den måde forhindres oversvømmelser i kældre ved at aflaste afløbssystemet.
Ud over disse tiltag har Gladsaxe Kommune, i samarbejde med Nordvand, også
anlagt vandgennemtrængelig asfalt som regnvandet kan sive igennem. Asfalten
er på nuværende tidspunkt anlagt i Kildeparken, og er den første af sin slags i
kommunen. Gladsaxe Kommune vil løbende tage prøver og analysere rensningen af vandet som en del af projektet.
Beboerne er også inddraget
Beboerne i Kildeparken og Kildevænget har, sideløbende med LAR-projektet,
modtaget nyhedsbreve, så de er informeret om det arbejde, der sker i deres afdeling. Ligeledes har beboerne haft mulighed for at deltage i en LAR-følgegruppe, der er med på sidelinjen i beslutningsforløbet. LAR-følgegruppen var også
inviteret med til boligforeningen Augustenborg i Malmø sammen med Gladsaxe
Kommune for at se en boligafdeling, der har været igennem et lignende projekt.
Formodentlig vil klimatilpasningsprojektet også inspirere andre boligafdelinger
til at tage hul på lignende projekter.

Læs mere
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Eksempler på god almen klimatilpasning
Projekt Grøn Kloak

Vestergården
BOLIGORGANISATIONER
Glostrup Ejendomsselskab v/KAB
AFDELINGER
Vestergården, Glostrup
PROJEKTPERIODE
2011-2015

KAB og Glostrup Ejendomsselskab har gennemført et demonstrationsprojekt,
der helt har fjernet regnvand fra kloakken, så de 819 husstande fremover ikke får
oversvømmelse i kældrene.
Projektets indhold
Langs indgangsfacader:
•
En række kanaler langs bygningen
•
Regnbede og beplantning langs kanalerne
•
Render, der leder vandet fra tagnedløb til kanalerne
•
Riste over kanalerne ved indgangspartier
•
Grønne tage på egnede bygninger
Gårdrummene:
•
Regnvandsmagasiner, regnbede og jordhøje
•
En slynget kanal, en lille sø og en tepavillon
Ved kraftig regn leder kanalerne regnvandet fra tagene til regnvandsmagasiner
og søen i gårdrummene. Kanalerne er smalle, og vil have en bredde på ca. 3040 centimeter. Den lille sø fyldes op med regnvand. Søen har en fast bund, som
gør det muligt at holde på regnvandet. Søen suppleres med vand fra hanen i
tørre perioder, dvs. at der altid vil være vand i søen, og at søen vil være et permanent rekreativt område i bebyggelsen.
Alt regnvandet fra bebyggelsen håndteres derfor lokalt i kanaler, regnbede, bassiner og nedsives i stedet for at blive ledt til kloak.
Den samlede pris for demonstrationsprojektet er ca. 10,5 mio. kr. For beboerne
er der tale om en huslejestigning på 16-17 kr. pr. mdr. pr. bolig.

Læs mere

www.laridanmark.dk
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Eksempler på god almen klimatilpasning

Golfparken
BOLIGORGANISATIONER
Himmerland
Boligforening
AFDELINGER
Afdeling 14
- Golfparken
PROJEKTPERIODE
2012

Kort efter afslutningen af en omfattende facade- og bygningsrenovering opstod
store problemer med oversvømmelser af fællesarealer. Oversvømmelsesproblemerne opstod formentlig på grund af manglende jordbehandling efter byggepladsindretning.
Sammen med beboerne blev det drøftet hvilke foranstaltninger, der skulle til for
at afhjælpe problemerne. Flere beboere foretrak en omfattende dræning. Men
ved dialog blev der valgt en løsning, som tilfører friarealerne et positivt, landskabeligt element.
Problemet blev løst ved en ændring af terrænet omkring boligbebyggelsen og
der blev skabt regnvandsbede og -søer og en ny flora. I dag har man ikke længere problemer med oversvømmelse, og stedets beboere er rigtig glade for det
permanente regnvandsanlæg.

Læs mere

www.almennet.dk
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Eksempler på god almen klimatilpasning

Hjortevænget,
Kolding
BOLIGORGANISATIONER
Lejerbo Kolding
AFDELINGER
Afdeling 408-0
- Hjortevænget
PROJEKTPERIODE
1988-1992

Almen boligbebyggelse med 120 boliger samt fælleshus, opført i Strandhuse ved
Kolding. Regnvand fra tage, stier og parkeringsarealer ledes via pigstensrender
gennem boligområdet, og ender i et nyt sølandskab. Renderne og søerne giver
en særlig karakter, og skaber særlige attraktioner for såvel børn som voksne.
En meget stilfærdig løsning, som helt naturligt indgår i afdelingens udearealer.
Driften af LAR-anlægget vurderes ikke at medføre ekstra omkostninger. Til gengæld har man fået nogle udearealer med en ekstra herlighedsværdi i form af
søen.

Læs mere
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Eksempler på god almen klimatilpasning

Marielyst i
Gladsaxe

BOLIGORGANISATIONER
Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening v/ FA2009
AFDELINGER
Afdeling 4
- Marielyst

I boligafdelingen Marielyst i Gladsaxe siver vandet ikke længere ned i kloakken.
I stedet siver vandet ned i regnvandsbede, lavninger og grøfter på foreningens
område. Løsningen blev anlagt i 2014 og betyder, at der i dag er mindre risiko
for oversvømmelser i området ved kraftige regnskyl.

PROJEKTPERIODE
2011-2015

Projektet lykkedes ved hjælp af dialog med beboerne, der, til gengæld for en
periode med meget anlægsarbejde, fik mere spændende grønne områder uden
at betale en krone. Anlægget er en del af en større indsats med lokal afledning
af regnvand i Gladsaxe.
I 2011 henvendte afdelingen sig til Gladsaxe Kommune og i 2015 var regnvand
på et område på 180.000 kvadratmeter koblet fra kloakken. Andelsboligforeningen består af 560 boliger, der ligger på en bakkeskråning.
I dialog med beboerne er græsarealer, haver og veje ændret, så regnvand nu
siver ned i regnbede, grøfter og lavninger. Vand fra vejene bliver i vinterhalvåret
koblet til kloakken via en spjæld-løsning, da salt er skadeligt for både planter og
grundvand.
Efter projektet fremstår området mere varieret og indbydende. Projektet har
mindsket risikoen for oversvømmelser med kloakvand i området.
Det gode samarbejde
Projektet er blevet anlagt i samarbejde mellem GAA, Nordvand og Gladsaxe
Kommune. GAA står for etablering af anlæg til håndtering af regnvand fra tage,
stier og parkeringsarealer. Håndtering af vejvand fra de kommunale veje på
området sker i anlæg finansieret af Nordvand.

Læs mere
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Eksempler på god almen klimatilpasning

Bøgeparken
BOLIGORGANISATIONER
Boligforeningen
Lillebælt v/ Boligkontoret Danmark
AFDELINGER
Afdeling 2
- Bøgeparken
PROJEKTPERIODE
2016
Boligforeningen Bøgeparken har valgt at afkoble regnvandet fra kloaksystemet
og håndtere det synligt på overfladen. Anlægget er finansieret med tilbagebetaling af tilslutningsafgiften og dimensioneret til at kunne håndtere en 20års regn.
Regnvandshåndtering
Tag- og overfladevand er afkoblet fra kloaksystemet, og håndteres i stedet på
overfladen i grøfter, bassiner og regnbede med beplantning. For at skåne beboernes private haver, der er placeret langs bygningsfacaden, ledes vandet fra
taget gennem afløbsrender og rør til opsamling på terræn. På tilkørselsarealer
og veje ledes vandet i åbne render. Der er etableret en brønd i de forskellige
bassiners lavpunkter med tilkoblet LAR-regulator. Med et konstant flow leder den
vandet videre til andre bassiner.
Den tekniske løsning
• 10 seriekoblede bassiner/grøfter med et volumen på i alt 652 m3
• Der er tilkoblet 10 regulatorer, der sikrer en maksimal samlet udledning på 0,5
l/s til slutrecipient Viby Å
• 39 % af områdets areal er befæstet

Læs mere
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Værktøjer

Klimamodel.dk

– værktøj til klimatilpasning
PROJEKTEJER
DSI Tranemosegård
v/ BO-VEST
PRODUKT
Beregningsredskab
PROJEKTSTATUS
Afsluttet i 2014

Projektbeskrivelse
www.klimamodel.dk er et redskab til at vurdere gevinster og omkostninger ved
klimasikring af dit boligområde. Her finder du råd og vejledning om især beskyttelse mod store regnskyl, som vil forekomme hyppigere og voldsommere i fremtiden på grund af klimaforandringer.
Indsatsen retter sig særligt mod det almene boligområde, og er sat i gang af
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, nu Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
www.Klimamodel.dk som værktøj vil kunne gavne mange forskellige parter, og er
derfor også skabt i et bredt samarbejde. Beboerne minimerer deres risiko for uforudsete omkostninger i forbindelse med klimaudfordringer. Boligorganisationerne
får et værktøj til klimatilpasning, som tænker forsikringsselskaberne med i udviklingen for at skabe en stabil udvikling i forsikringspræmier, og værktøjet kan endvidere skabe dialog med beboerne om prioriteringer af investeringer i afdelingen.
Værktøjet består af en Excel-baseret klimamodel, hvor du kan indtaste alle dine
oplysninger for at få en risikoscreening af dit boligområde – og for at finde de
klimasikringstiltag der passer bedst til dine behov.

Resultat
Med beregningsmodellen kan du bl.a. få overblik over investerings- og driftsomkostninger, den forventede effekt på din forsikringspræmie og den rekreative
værdi af forskellige tiltag. Den samlede værdi vises i modellen som en huslejekonsekvens.

Læs mere
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Værktøjer

PLASK
PROJEKTEJER
Miljøstyrelsen
PRODUKT
beregningsværktøj
PROJEKTSTATUS
Forventes afsluttet
primo 2018

- klimatilpasningsværktøj
til dialog og beregning

Projektbeskrivelse
PLASK er et gratis værktøj, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed for alle, der kan
have gavn af at beregne den samfundsøkonomiske gevinst ved klimatilpasning.
Redskabet er særligt målrettet forsyningsselskaber og kommuner, der udvikler
fælles løsninger. Disse er oftest billigere og skaber flere kvaliteter end traditionelle rørbaserede projekter. Udviklingen af disse alternative løsninger kræver et
tæt samarbejde og PLASK er derfor også udviklet med det mål at fremme dialog
og fælles vidensudvikling.
Sammenligner projekter på tre parametre
PLASK giver mulighed for at sammenligne tre forskellige løsninger, der skal imødegå
den samme oversvømmelsesrisiko. Sammenligningen foretages ud fra tre parametre:
•

”Snæver” samfundsøkonomi - kan det betale sig at klimatilpasse?
PLASK giver mulighed for at sammenligne omkostningen til at klimatilpasse
med den samfundsøkonomiske gevinst i form af færre skadesudgifter, der vil
være af det konkrete tiltag

•

Omkostningsfordeling – hvem skal betale?
PLASK giver mulighed for at beskrive omkostningsfordelingen mellem de involverede parter, eksempelvis forsyningsselskab, kommune og private bygherrer

•

Hvilke merværdier kommer der ud af at samarbejde?
Redskabet kan anvendes til at vurdere de forventede afledte merværdier i
form af 16 kvaliteter, der indikerer projektets evne til at fremme eksempelvis
sundhed, biodiversitet, byliv og CO2-reduktion

Output
Det konkrete output af PLASK er et resultatark, hvor de udvalgte løsninger sammenlignes på de ovenfornævnte parametre. Dette resultatark er tænkt til at kunne
indgå direkte i beslutningsprocesser på administrativt og politisk niveau.
PLASK blev første gang gjort offentligt i 2015. Den nuværende version af PLASK er en
beta-udgave af et gennemrevideret værktøj, der vil blive offentliggjort i starten af 2018.

Læs mere
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Værktøjer

LARokonomi
PROJEKTEJER
Vand i byer
PRODUKT
Excel-Værktøj
PROJEKTSTATUS
Afsluttet i 2015

Projektbeskrivelse
LARokonomi er et værktøj til beregning af nøgletal og opstilling af diagrammer
over økonomien i LAR projekter. Værktøjet kan anvendes af anlægsejeren, og
derved kan de enkelte omkostninger registreres straks, når de afholdes under
projektet. Værktøjet er desuden udviklet, så det kan anvendes under planlægning af LAR-projekter samt til sammenligning af projektøkonomien mellem et traditionelt afløbsprojekt og et LAR-projekt.
LARokonomi beregner automatisk en række økonomiske nøgletal og opstiller
diagrammer for den enkelte projektøkonomi. Formålet er at forenkle sammenligningen af forskellige anlæg.

Resultat
Den foreslåede metode til registrering af LAR-udgifter er et excel-baseret regneark, med titlen LARokonomi, der består af tolv skemaer fordelt på seks faneblade og opdelt i fire temaer. Med regnearket LARokonomi.xlsm er der skabt et
grundlag for systematisk registrering af udgifter forbundet med anlæg og drift af
LAR-anlæg. Regnearket kan bruges som et planlægningsværktøj, der dels kan
understøtte beslutning om anlæggelsen af en bestemt type LAR-løsning, og dels
forbedre budgetteringen. Fremadrettet vil LARokonomi.xlsm kunne opbygge en
database for LAR-økonomi i Danmark og dermed skabe grundlag for opstilling
af en slags enhedspriser for LAR.

Læs mere
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Værktøjer

Klimaklar
				virksomhed
PROJEKTEJER
Miljøstyrelsen

PRODUKT
Interaktiv hjemmeside
PROJEKTSTATUS
Afsluttet

Projektbeskrivelse
For mange virksomheder er kraftig regn det, der, indtil nu, har vist sig at give
anledning til de største problemer. Ved kraftig regn er udfordringen at forhindre
vand i at trænge ind i bygningerne og at bortlede vandet på en effektiv og kontrolleret måde.
Under et kraftigt regnskyl kan en bygning blive påvirket af vand fra tre fronter:
Vand fra oven, vand fra siderne og vand nedefra.

Resultat
På Klimaklar Virksomhed kan du se, hvad du kan gøre for at klimatilpasse din
virksomhed – både indvendigt og udvendigt.

Læs mere
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Denne temarapport præsenterer en række forsøgs- og udviklingsprojekter, der beskæftiger sig med temaet klimatilpasning i den almene boligsektor. Publikationen har karakter af et
projektkatalog og med den i hånden får læseren en genvej til
viden og værktøjer samt ikke mindst mulighed for at fordybe
sig yderligere i centrale problemstillinger.

