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Forord
Pilotprojekt på Erdalsvej

På Erdalsvej har vi testet udbredelsen af en ny metode - Lokal Afledning af Peaks (LAP), som sikrer borgerne mod vand i kælderen, ved at aflaste de eksisterende ledninger under skybrud og peaks.
Projektets mål har været at hæve serviceniveauet uden nævneværdige gravearbejder på matriklerne og
uden at problemerne fra Erdalsvej blev eksporteret nedstrøms. Og det lykkedes! På få måneder blev ca.
halvdelen af tagfladerne LAP-afkoblet.

Klimatilpasning på private matrikler

De private matrikler rummer uudnyttede potentialer for at klimatilpasse Danmark. I Danmark ejer de private omkring 80% af de samlede arealer, hvilket også er tilfældet i Glostrup kommune. Ved at gennemføre en del af klimatilpasningen som lokale løsninger på de private matrikler er det muligt at reducere
investeringerne i anlægsarbejder i vejene, hvor der i forvejen er meget infrastruktur.
Projektet viste at LAP kan være en god løsning hvor klimatilpasning skal:
• Eﬀektueres hurtigt
• Hvor eksisterende rør er gode nok, men for små til at klare serviceniveauet
Projektet på Erdalsvej blev sat i værk, fordi beboerne gentagende gange erfarede at få vand i deres
kældre via fælleskloakken under kraftig regn. Fælleskloakken under Erdalsvej er ikke i stand til at aflede
de kraftige skybrud, som vi har oplevet i de senere år. Derfor er Glostrup Forsyning, Birgit Paludan og
CALL Copenhagen gået sammen med vejens beboere om at gennemføre et pilotprojekt, der afleder
spidsbelastninger af regn på deres matrikler.
CALL Copenhagen august 2020
Cathrine Leth, Projektudvikler
Ole Larsen, Sekretariatsleder
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Ny systemløsning

Spildevandssytem i dag
I fælleskloakerede spildevandssystemer udledes ca. 5% af spildevandet
urenset til recipienter- ofte under skybrud og langvarige koblede regn.
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Spildevandssytem med LAP
Under intense regnhændelser kan LAP håndtere vandet lokalt og forhindre at systemerne overbelastes.

LAP - Lokal Afledning af Peaks

LAP – Lokal Afledning af Peaks

LAP dækker over løsninger, der håndterer peaks- og skybrudsregn lokalt, før vandet løber ned i spildevandssystemerne. Under peaks afkobles
afløbs- og nedløbsrørs forbindelse til kloak, så vandet i stedet løber ud på overflader, hvor det nedsiver eller tilbageholdes på overfladen eller i
faskiner. LAP kan levetidsforlænge eksisterende rør, fordi løsningerne aflaster rørene under intens regn.
Mange problemer følger når spildevandssystemerne overbelastes. Flere gange om året fører det til overløb af urenset spildevand til recipienter
- søer, vandløb og hav. Sjældnere, under meget voldsomme skybrud, overbelastes systemerne så meget at spildevand oversvømmer kældre,
viadukter, veje og pladser
Det anslås at 95-98% af årsnedbøren uden problemer kan håndteres i de eksisterende ledningsnet. Problemer opstår når ledningerne fyldes
for hurtigt af de 2-5% af årsnedbøren, der falder med skybrudsintensitet.
Systematiske afkoblinger af intensregn vil sikre et mere jævnt flow i de eksisterende systemer.
LAP kan desuden vise sig at være den bedste lokale overfladeløsning steder hvor grundvandet står højt, fordi løsningen ikke medfører nævneværdig lokal mer-nedsivning set over tid.
LAP dækker over forskellige teknologier og produkter, der få gange om året. aktiveres af intensregn, så vandet i stedet for at løbe til systemerne
tilbageholdes eller nedsives lokalt.
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Ny skybrudsløsning til husejeren

Skybrud uden sikringsforanstaltninger
Under kraftige skybrud fyldes samlebrønden af tagets vand hurtigere
end vandet kan nå videre ud i spildevandssystemet. Det kan føre til kælderoversvømmelser. Stikledning fra brønd til kloak er den første ’flaskehals’ vandet møder og kan det ikke nå at komme videre, løber vandet
tilbage.
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Skybrud med Skybrudsventiler
Med en Skybrudsventil placeret under nedløbsrør reduceres risiko for
kælderoversvømmelser. Fordi ventilen leder vandet til overfladen i stedet
for ned i systemer, der ikke kan følge med under skybrud.

Skybrudsventil

Skybrudsventilen - et LAP produkt

Skybrudsventilen er et produkt, der enkelt kan placeres under
de fleste nedløbsrør over nedløbsbrønden.
Skybrudsventiler skelner mellem nedbør, der falder som rolig
hverdagsregn, eller heftigt, som skybrud.
Hvis det ikke regner, eller regner almindeligt, står ventilen åben,
så vandet kan løbe gennem ventilen og ned i kloakken.
Ventilen er designet til at lade 95-98% af al regn løbe igennem.
Ventilens mekanik aktiveres intelligent, når regnen bliver for intens, som under skybrud.
3-5 gange om året vil ventilen lukke intens regn ud på overfladen, hvor det kan nedsive sikkert væk fra fundament, kælderskakte og vinduer.
Ved regnens ophør, åbnes ventilen automatisk igen, så den næste normale regn løber i kloak.
Skybrudsventilen - et LAP-produkt
Ved normal regn løber vandet gennem ventilen og ned i kloak. Skybrudsventilen aktiveres mekanisk af intense regnhændelser - og åbner
igen ved regnens ophør.
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Projektforløb
Sammenfatning

Projektdeltagere og roller

Projektets forventede resultat blev således indfriet.

GF har været udførende med montering af ventilerne og har formidlet kommunikation til borgerne.

Pilotprojektet med LAP (Lokal Afledning af Peaks) på Erdalsvej, har vist at det
er muligt at skybrudsaflaste kloaknettet billigt inden for en meget kort tidshorisont. Det første møde med borgerne var i april 2018 og 4 mdr. efter var
42% af områdets tagflader skybrudsafkoblet.

Baggrund

Flere beboere på Erdalsvej har gentagne gange oplevet kælderoversvømmelser, fordi hovedkloakkens dimension er for lille til at kunne håndtere vejens vand under intense regnhændelser. For at løse problemet ved at øge
størrelsen af spildevandsledningen, ville det også kræve rørudvidelser nedstrøms Erdalsvej. Derfor har Glostrup Forsyning (GF) engageret sig i LAP-pilotprojektet, der afkobler de intense regnhændelser til terræn, så de ikke
overbelaster eksisterende kloak under skybrud.
Med pilotprojektet har GF ønsket at løse den konkrete udfordring på Erdalsvej og har samtidig fået erfaring med LAP.
I forhold til kloaknettet ligger projektområdet - Erdalsvej 38-70 - i starten af
en spildevandsledning. Det vil sige, at alt det vand, der løber i spildevandsledningen genereres af vejens beboere og belagte arealer der drænes til
spildevandsledningen. Vand uden for projektområdet kommer ikke ind i spildevandsledningen, hvilket gør det muligt at overføre projektets resultater til
andre områder.
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CALL Copenhagen’s (CALL) rolle i dette projekt har været at beskrive, udvikle
og tilrettelægge et intenst og eﬀektivt projektforløb i tæt samarbejde med
GF, borgere og hydraulisk konsulent Birgit Paludan i perioden 1/3 2018 - 1/9
2019.

Som hydrauliker har Birgit Paludan fulgt projektet tæt, har analyseret data og
bidraget med forslag til yderligere tiltag på overfladen.
Beboere på Erdalsvej har frivilligt lagt have og nedløbsrør til projektet, hvilket
har været en forudsætning for pilotprojektet.

Pilotprojektet

Milepæle i projektet:
• Analyse af overfladeafstrømning
• Borgernær proces
• Kommunikationsstrategi
• Analyse og registreringer af lokale hydrauliske forhold
• Individuelle projektbeskrivelser og godkendelser
• Ventilmontering
• Analyse af sensorer, regn- og flowmålerdata
• Kortlægning af udfordringer
• Afklaring af juridiske aspekter vedr. oﬀ. investering på privat grund
• Afkobling af så meget peak-vand som muligt

Analyse af overfladeafstrømning

På Erdalsvej er der kun små terrænforskelle. Generelt falder terrænnet lidt
fra nord mod syd. Forhaver afleder således ofte vand til vejarealer, og en
del af husene med lige numre har tendens til terrænfald mod husenes fundamenter.
Da det er et succeskriterie for LAP at bruge den magasinkapacitet, der allerede er på de givne steder og i jorden – helt lokalt - er det en forudsætning at det ekstra vand fra ventilen udledes til arealer, der kan modtage det
uden at gøre skade. Det ekstra vand må ikke ledes i retning af kælderskakte, naboer, lunker ved fundament mv.

En borgernær proces

FAKTA vedrørende 33 matrikler på Erdalsvej
33 mulige projekter
30 interesserede deltagere, heraf
9 som ikke har haft oversvømmelser og heraf
1 uden kælder
3 ønskede ikke at deltage, heraf
2 uden kælder
1 troede ikke på løsningen
Efter besigtigelse og godkendelse viste:
25 haver og bygninger sig egnede til LAP

Beboerne har været meget motiverede i forhold til at etablere løsninger
der beskytter mod vand i kældrene. Husejerne var generelt meget positive
og åbne for samarbejdet omkring at afprøve LAP på egne matrikler. 90% af
husejerne valgte således at deltage. Også ejere, der ikke selv havde oplevet problemer med vand i kældrene, eller overhovedet havde en kælder.
Deres motivation var nabohjælp.
Det var et mål at komme hurtigt i konkret dialog med borgerne og vurdere
og formidle mulighederne på de enkelte matrikler. Et første delmål var at få
monteret få ventiler på enkelte huse, så disse kunne stå som eksempelprojekter i dialogen med en større gruppe borgere i projektforløbet.

Kommunikationsstrategi

Umiddelbart inden opstartsmøde, der blev afholdt på vejen, blev alle borgere adviseret om projektet via Facebook, breve i postkassen og via projektskilte i området. Sammen med det gode forårsvejr sørgede kommuni-
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kationsstrategien for stor tilstrømning til arrangementet. Stemningen rundt
om pølsevogn og plancher var god. Efter oplæg og fælles vandring til fire
eksempelhaver, var der stor tilslutning til projektet.

Analyse og registreringer af lokale forhold

I de følgende to mdr. blev de tilmeldte haver besigtiget, projektbeskrivelser
udarbejdet og kontrakter indgået med de enkelte borgere.
Ud af de 33 tilmeldte haver var det muligt at montere én eller flere ventiler
i 25 af haverne. På 7 matrikler var det ikke muligt, fordi det enten var for arbejdskrævende af regulere terrænnet, at ændre konstruktioner eller også
ville overløbet ske til skakte, naboen eller vejbrønde.
De lokale forhold blev manuelt registreret med lange vaterpas og visuelle
vurderinger af nedsivningsmuligheden 2-5m fra bygninger.

Projektbeskrivelser og kontrakter

I tæt dialog med husejeren aftaltes ventilernes placering og hvilken vej vandet skulle løbe, samt hvilke tiltag der skulle etableres for at forhindre erosion
og opfugtning af jord i spulezonen under ventilen ved fundamentet
Placering af ventiler og tiltag blev noteret på papir i en ’vandrejournal.’ Efterfølgende blev notaterne tegnet og beskrevet digitalt, trykt og lagt i postkasserne til godkendelse.
Denne fremgangsmåde var både tidskrævende og besværlig, men mulig
fordi projektområdet var begrænset til 33 matrikler. I et evt. nyt projekt anbefales digital projektregistrering. Se side 22

Monteringer

For Glostrup Forsyning var det væsentligt at få egen erfaring med ventilmonteringerne, som løbende skete i takt med, at de enkelte projekter blev godkendt af borgerne. GF stod for de fleste monteringer, mens tre borgere selv
valgte at montere deres ventiler.
Monteringerne blev foretaget efter anvisninger fra Rørcenteranvisningen
’Regnvandsventilen 023’ og specifikationer fra Skybrudsventilens monteringsvejledning.
Omkring nedløbsrør blev der lagt hård belægning i ventilens spulezone. Enkelte steder blev der etableret svage render i græsset og på nogle belagte
arealer blev enkelte sten omlagt for at sikre et fald væk fra fundament.
Flere af ventilerne skulle skæres med vinkelsliber for at kunne placeres over
brønd ved fundament.
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En binding til anlægsarbejderne var, at ventilerne skulle kunne etableres
med håndværktøj og at terrænbearbejdning begrænsede sig til 1 m².
I løbet af august 2018 var alle 41 ventiler monteret. 3 husejere valgte selv at
montere deres - 7 ventiler ialt.

En anden udfordring blev flowmåleren, som kun virkede i en begrænset del
af tiden før ventiler blev monteret. Det har givet et begrænset datagrundlag
for situationen uden ventiler.
Den sidste udfordring var at den ene af 4 sensorer monteret på ventilerne
satte ud af drift. så data fra åbn/lukke situationen er fra 3 ventiler.

Projektet var klar til at modtage data.

Udfordringer

Nogle beboere var meget opmærksomme på deres nye ventiler og undrede
sig over at de løb over ved ganske små regnhændelser. Og det viste sig at de
valgte ventilers udløbshul var for lille. Det betød at de gik i overløb for ofte.
Ventilerne blev skiftet og lukker nu hensigtsmæssigt under intens regn.
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Eﬀekt af Skybrudsventiler
Beregning af Skybrudsventilens eﬀekt

Skybrudsventiler lukker ved en vandføring på 0,32 l/s. Med en regnkoncentrationstid på 5 min. (den tid det tager for en dråbe at nå fra tag til brønd) betyder det at ventilen vil lukke 5 gange om året, hvis den er placeret under en
tagflade på 40 m². Ved større tagflader lukker ventilen oftere og ved mindre
sjældnere. Se fig. 1
Tagarealernes størrelse defineres af areal, der leder til et specifikt nedløbsrør. I projektområdet er arealerne fordelt som vist i tabel 2.

Ekstra vand i haverne

En ting er hvor ofte ventilerne aktiveres, en anden er at vide hvor meget vand
det kan forventes at skulle håndteres lokalt, når ventilen lukker vand ud på
overfladen. En aktiveret ventil vil lukke vand ud indtil tilstømningen ligger under 0.03 l/s. I praksis betyder det at ventilen først åbner til brønden igen, når
regnen er holdt helt op.

Fig. 1. Viser antal lukninger i forhold til tagstørrelse. Illustration Birgit Paludan.

Vandvoluminet som afkobles afhænger altså af hvornår intensiteten i regnhændelsen når over 0,32 l/s og hvor længe det regner.
På figur 3. og 4. præsenteres de vandvoluminier, som ikke løber til afløbssystemet i en gennemsnitlig og i en maksimal peak-hændelse. Figurerne viser
at det vandvolumen man maksimalt bør kunne håndtere ved et tilkoblet tagareal på 40m² er 2,3 m³, mens de under en middelhændelse kun skal håndteres knap 100 liter.
Altså må borgeren acceptere at skulle kunne håndtere i gennemsnit 100 liter,
men være klar til at håndtere 2,3 m³, hvis der kommer en sjælden hændelse
som den 2. juli 2011. (Målt på Glostrup genbrugsstation)
Når det regner lander der vand på hele matriklen, hvad enten det lander på
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Fig. 3. Viser vand, der ikke løber i afløbssystemt under en ekstrem hændelse. Ill. Birgit Paludan

tag, belægning eller græs. På Erdalsvej er matriklerne i snit 700m², hvoraf
tagarealet udgør omkring 100 m². Det betyder at når ventilerne aktiveres,
løber der 1/7 mere vand ud i haven til nedsivning. Eller målt i mm nedbør, vil
et skybrud på 15mm ende som et skybrud på 17 mm i haven.

Afkoblingsbehov på Erdalsvej

Behovet for afkobling på Erdalsvej er stort, hvis målet om et serviceniveau til
en 10 årshændelse skal nås uden etablering af nye større rør i vejen. Hovedledningens dimension varierer mellem Ø 195 mm og Ø 240 mm. Det er ikke
en mulighed at udvide røret uden at udvide kapacitet i hele systemet. Større
rør på Erdalsvej ville flytte problemet nedstrøms.
Beregninger har vist, at alle hustagene eller 1/3 af hustagene og vejarealet
skal afkobles fra afløbssystemet, før eksisterende hovedledning kan leve op
til serviceniveauet.

Fig. 4. viser vand der ikke løber i afløbssystemt under en middel
hændelse. Illustration Birgit Paludan

Afkobling

Med 41 monterede Skybrudsventiler er ca. halvdelen af hustagene nu skybrudsafkoblet. Det betyder, at tiltaget med ventilerne har løftet serviceniveauet markant, men også at yderligere tiltag er nødvendige for at nå funktionskravet til en 10 års hændelse.

Belagt areal (fliser mm.)
Belægning
Tagareal
Permabel overflade
(græs, bed mm.)

Fig. 5. Illustration af en matrikels arealfordeling.
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Målinger
Baggrund for data og tekniske udfordringer

Flowmåleren virkede ikke før maj 2019. Hvis der skulle gennemføres en robust vurdering af flowmålingerne for at se eﬀekten af ventilerne, skulle der
være gennemført en sammenligning mellem eﬀekten af nedbøren og målingerne i fællessystemet inden ventilerne blev opsat. Da flowmåleren først
kom til at virke i maj og nye ventiler blev monteret igen i starten af juni, har der
ikke været tilstrækkelig med regn til at gennemføre denne sammenligning.
Hvis en validering som denne skulle kunne bruges, ville det også kræve, at
der var målt i situationer med varme og tørt vejr forud for målingerne og også
med vådt vejr før hændelserne.
På trods heraf er der gennemført en sammenligning af forventet og målt
vandføring i afløbssystemet i de følgende afsnit.
Udover flowmåleren i afløbssystemet nedstrøms regnvandsventilerne, er
der trukket data fra en regnmåler placeret på Essedalen, som ligger ca. 330
m fra de aktuelle grunde ved Erdalsvej.

Sensorer

Ventiler, der blev monteret i 2018, viste sig at være for eﬀektive, dvs. de lukkede for ofte. Ventilerne blev udskiftet i juni 2019, så nærværende data fra
ventilernes sensorer er trukket fra juni - oktober 2019.
Sensorer, der registrerer hvor lang tid ventilerne er åbne eller lukket, er placeret i:
nr. 63 med et tilkoblet tagareal på 93 m²
nr. 55 med et tilkoblet tagareal på 40 m²
nr. 40 med et tilkoblet tagareal på 71 m²
nr. 45 med et tilkoblet tagareal på 43 m² (virkede ikke optimalt)
For at undersøge, om man kan se om ventilerne har reduceret afstrømningen
i afløbssystemet, er følgende proces gennemført:
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1. Den kritiske intensitet for hvornår ventilerne lukker er beregnet
2. Den maksimale 5 minutters regnintensitet for hver regnhændelse af en
vis størrelse er beregnet (tabel 7 kolonne 2) og gentagelsesperioden for
intensiteten er fundet i de regionale regnrækker (tabel 7 kolonne 3).
3. På baggrund af de forventede lukninger af ventilerne beregnet vha. en
sammenligning af fig. 1 og tabel 2, er det areal som forventes at bidrage
til afstrømningen beregnet (tabel 7 kolonne 6)
4. Ved brug af vandføringsmålingen i fællessystemet er det beregnet, hvilket areal der bidrager til regnafstrømningen, idet spildevandsmængden
er estimeret og fratrukket den målte regnmængde (tabel 7 kolonne 7).
5. Det forventede og målte areal som bidrager til afstrømningen (fra fig. 1 og
4) er sammenlignet (tabel 7 kolonne 8)
6. Beregnet hydrologisk reduktionsfaktor som gør at den forventede (efter
afkobling af areal) og målte afstrømning bliver den samme (tabel 7 kolonne 9).
På trods af de tekniske udfordringer vurderes det, at der er en eﬀekt af ventilerne på vandføringen i systemet, men at det er meget svært at sige noget
nøjagtigt om størrelsen af eﬀekten uden at situationen for afstrømningerne
uden ventilerne er kendt.
Som det ses på figur 6. ser sensorene ud til i rimelig grad at blive udløst under
intensregn.

Kilde ”Analyse af målinger i forbindelse med montering af skybrudsventiler
på Erdalsvej” Birgit Paludan d. 20. december 2019 og ”Eﬀekt af anvendelsen
af skybrudsventiler på den lokale håndtering af regnvand på Erdalsvej” Birgit
Paludan d. 12. februar 2018

Tagflader
20-30 m²
31-40 m²
41-50 m²
51-60 m²
61-70 m²
71-80 m²
81-90 m²
91-100 m²

Antal ventiler
5
11
10
11
1
1
1
1

Tabel 2. viser hvordan alle 41 monterede
ventiler er fordelt på tagflader af varrierende størrelser:

Figur 6. viser flowmålinger og udløsningen af ventilerne sker ved højt flow. Illustration
Birgit Paludan

Tabel 7. Beregningerne er gennemført for 7 regnhændelser fra 12. juni til 13. oktober.
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Jura
Intentioner og muligheder

I den indledende dialog med HORTEN Advokater, blev det klart at løsningen
ligger indenfor spildevandsselskabernes kerneopgave. Den har endda potentiale til at løse udfordringen med spildevandsoverløb i forhold til miljøloven hurtigere og billigere end kendte alternativer.
Betalingslovens §4 giver mulighed for delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, hvis regnvand frakobles til matriklen. Argumentet for tilbagebetalingen
er, at der etableres en aflastning af det oﬀentlige kloaksystem, så dette ikke
skal udvides pga. klimaændringer og byfortætning.
LAP er ikke prøvet i forhold til §4.
LAP aflaster oﬀentlige kloaksystemer ved at afkoble/tilbageholde den del af
regnen, der ofte kræver dyre systemudvidelser. Men i forhold til Betalingslovens §4 betyder afkobling af 3-5% at årsnedbøren ca. 1500 kr. Det vurderes
at §4 ikke er en samfundsøkonomisk attraktiv model, da de administrative
omkostninger kan ende med at være mange gange højere end de tilbagebetalte beløb.

Udfordringer

Hvis Forsyningerne derimod finansierer og udfører anlæg på privat matrikel
- som på Erdalsvej, støder de på Spildevandsbekendtgørelsens §12 som forhindrer en forsyning i at foretage investeringer på privat grund. Dette på trods
af at løsningerne ville understøtte forsyningens kerneopgave. På Erdalsvej
var det lovligt, da det var et pilotprojekt.
Kommunen kan ikke anvende miljøbeskyttelseslovens §30 til at påbyde installering af LAP. Kommunen har ikke hjemmel til at ”beskytte” forsyningsselskabet mod de udgifter et forsyningsselskab skal afholde for at udvide sine
kloakker eller ændre gamle underdimensionerede fælleskloakker for at sikre
en korrekt afledning.
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Den gældende lovgivning (medio 2020) giver således ikke mulighed for at
kommunen eller forsyningen foretager investeringer i skybrudssikring på privat grund. Installation af ventiler mv. kan kun gennemføres ved at grundejer
selv foretager investeringen.
Installation af ventiler og andre LAP løsninger på privat grund betalt af forsyningen vil således kræve en lovændring. En lignende lovændring blev gennemført for lokale spildevandsanlæg i det åbne land, da de første vandmiljøplaner til rensning af vandløb blev politisk besluttet.

Ansvar og vedligehold

Jura omkring finansiering er én udfordring, jura omkring ejerskab, ansvar og
vedligehold er en anden. Købes, ejes og vedligeholdes ventilen af forsyningsselskabet, kan der opstå tvist omkring evt. skader på ejendomme mv.
mellem husejere og forsyningsselskab.

Grundlag for juridisk afklaring/ændring

Pilotprojektets resultat giver grundlag for at arbejde videre med at skabe mulighed for, at forsyningsselskaberne også kan investere i løsninger på privat
matrikel, hvor det er et teknisk godt alternativ til andre og dyrere løsninger.
Glostrup Forsyning vil gerne investere i peak-afkoblinger på privat matrikel
hvis:
• der kommer nok af dem
• forsyningen ikke har ansvar for evt. skader der opstår på bygninger eller
andet
• de ved at anlæggene bliver der og at vedligehold og administration organiseres af f.eks grundejerforeninger, regnvandslaug eller andre parter.
• forsyningen kan være tilstrækkelig sikker på at løsningen består (bibeholdes og vedligeholdes) på den enkelte matrikkel, således at investeringer
i større anlæg nedstrøms kan undgås.

Spildevandsselskabernes kerneopgave
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Finansiering
Projektøkonomi

Der er nu skybrudsafkoblet ca. 2000 m² tagflade, svarende til 42% tagafkobling i hele projektområdet. Serviceniveau i kloak er hævet til det dobbelte
uden nævneværdige gravearbejder på bæredygtig vis - både hvad angår tid,
ressourcer og økonomi.

Nye finansieringsmodeller

Med erfaringer fra forløbet i Glostrup ønsker CALL i regi af Det Nationale
Netværk for Klimatilpasning (DNNK) at arbejde videre med alternativer til forsyningens finansiering af løsninger på private matrikler, herunder:
•

Samlet har projektet kostet ca. 300.000 kr. Fordelt på:
•
Borgerdialog 100.000 kr.
Monteringer og køb af ventiler 200.000

Husejeren køber løsningen af forsyningsselskabet og afbetaler den med
et mindre beløb over vandregningen.
Husejeren køber løsningen privat og afregnes for leje af peak-depot
vandregningen.

I begge modeller vil husejeren selv eje og vedligeholde løsningen.
I snit har CALL og GF brugt 7-8 mandetimer til borgerdialog, registrering og
montering pr. ventil.

Forslag 1. vil være attraktiv for de husejere, der selv ser en fordel i at have
løsningen. Hvis de for eksempel har oplevet oversvømmelse tidligere.

Proces og monteringsudgift pr. skybrudsafkoblet m² blev 150 kr.
Benchmark af m²-pris på andre skybrudsløsninger:
Løsninger på oﬀentligt arealer:
• LAR mellem 200 kr. (grøft/åbent bassin) og 500 kr. (vejbed med rensning) pr. m²
• Kloakudvidelser, minimum 500 kr/m²
• Tunneller eller separatkloakering, ca. 1100 kr./m² + privat investering i
stikledninger

Hvis man ønsker at alle husejere, også dem uden kælder eller på toppen af
bakken, investerer i løsninger, kunne man diﬀerentiere tilbagebetalingen, så
dem uden egeninteresse afbetalte symbolsk.
Forslag 2. åbner for at alle husejere får et økonomisk incitament til at klimatilpasse på egen matrikel. Formodning er, at det ville få flere husejere vil
afkoble til egen matrikel, og at flere vil beholde den.
1. og 2. kan også kombineres, så investeringen går i nul.

Løsninger på privat område
• LAR (lavninger, regnbede) ca. 250-500 kr./m²
• Faskiner, minimum 500kr./m²
Ovenstående benchmark er baseret på udførte projekter i Hovedstadsområdet.
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Disse modeller kan præsenteres for forsyningssekretariatet i samarbejde
med en interesseret forsyning/kommune.

Erfaringer
Borgernes tilbagemelding

Der er generelt kommet meget positive tilbagemeldinger fra borgerne omkring projektforløbet. 11 borgere har besvaret et spørgeskema vedr. generel
projektinformation, forløb og resultat.
Fra besvarelserne kan der peges på, at 2/3 ofte kigger på ventilerne, og at
1/3 selv ville montere ventilerne uden økonomisk støtte. Én borger har været
utilfreds med forløbet, men er tilfreds med resultatet. En anden er tilfreds
med forløbet, men utilfreds med at produktet lukker for ofte og samler skidt
- begge dele gode tilbagemeldinger at arbejde videre med.
Projektets kommunikationsstrategi med informationer på flere platforme,
direkte kontakt til boligejere og kort proces fra infomøde og havebesøg/
registrering, til projektudarbejdelse og godkendelser har vist sig særdeles
eﬀektiv i forhold til engagement fra alle projektets parter.

Dem der har fået ventiler er tilfredse med den enkle løsning, der aflaster
kloakkerne under skybrud. De forstod hurtigt at deres have på ca. 700 m²
nedsiver mere end 500.000 liter regn om året. Med ventiler vil det betyde ca
15.000 liter vand mere vand i deres haver. Alt efter hvor langvarige og intense skybruddene er, og falder det givne år. På årsbasis vil det betyde en 2%
ekstra opfugtning af jorden, hvilket projektets deltager foretrækker frem for
alternativet, hvor deres tagvand ender i kældrene.
Under et skybrud 28 august 2019 var tendensen at huse med ventiler havde
tørre kældre og huse uden ventiler, fik kælderoversvømmelser, men ikke så
meget vand som før ventilerne var monteret.
De huse, der har fået én eller flere ventiler, har altså mindsket deres risiko for
kælderoversvømmelser og bidrager til at ’deres’ ekstremregn ikke gør skade
andre steder eller som overløb.

Tilfredshedsundersøgelse
Det har jeg ikke tænkt over

Rigtig god

Dårlig
Kunne være bedre
Nogenlunde

Tilfredsstillende
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Evaluering
Projektevaluering

Ventilerne er gode til at afkoble tagvand hvor omgivelserne er gode at modtage det. Erfaringen har vist os at ca. 50% af nedløbsrørene var mulige og
enkle at afkoble med ventiler, men der var også steder, hvor der skulle graves meget for at få arealerne omkring nedløbsrørene til at lede vandet væk
fra bygninger. Andre steder igen var det slet ikke muligt at montere ventilen
- eksempelvis hvor nedløbsrør er indbygget i huset.

og hvis investering i LAP reelt betyder, at andre og dyrere investeringer kan
mindskes eller undværes.
Projektet på Erdalsvej indikerer dette, men områdets udfordringer var for
specifikke og projektet for lille til at give et dækkende billede af en samlet
anlægsøkonomi, hvis LAP blev skrevet ind i kommunens klimatilpasningsplan.

På Erdalsvej udgør tagfladerne ca. halvdelen af det samlede afstrømningsareal. Nu er ca. 50% af tagene skybrudsafkoblet, hvilket betyder at det samlede afstrømningsareal er reduceret med 25%.

CALL Copenhagen’s evaluering

På Erdalsvej var det alene ikke nok til at nå det ønskede servicemål. Andre
steder med mindre udfordringer, kan det være tilstrækkeligt at reducere afstrømningsarealet i et område under peakregn.

Med resultatet på Erdalsvej blev det konfirmeret at skybrudsafkoblinger, er
med til at klimatilpasse eksisterende ledningsnet og resultatet er lovende i
forhold til opskalering.

Glostrup Forsyning’s evaluering

Det interessante ved LAP er at løsningerne kan sikre jævnere flow i afløbssytemerne under ekstremregn og være med til at levetidsforlænge rør hvis
eneste fejl er et for lavt serviceniveau.

Før Skybrudsventilerne blev monteret på Erdalsvej, var serviceniveauet mindre end 1 år, og som ventet kunne ventilerne ikke alene hæve serviceniveauet tilstrækkeligt. Men nok til at servicemålet nu kan nås med reelle alternativer til udvidelse af hovedkloakken. GF har derfor igangsat et projekt med
faskiner under en del af fortovene. ’Magasinfortovet’ vil forsinke afstrømning
fra en del af vej- og fortovsarealerne i 2020.
Sammen med ventilerne vil ’magasinfortovet’ klimatilpasse de eksisterende
rør med ø= 195mm-240mm til et klimafremskrevet 10 års servicemål. Uden
at sende problemerne videre nedstrøms og uden udskiftning af rør i vejen.
Glostrup Forsyning er tilfreds med LAP-projektet og vil gerne investerer
yderligere i løsningen, hvis de juridiske og finansielle udfordringer afklares
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Den relativt korte projektperiode og direkte dialog og kontakt med borgerne,
gjorde det muligt at holde begejstringen gennem hele projektforløbet.

Som det ses på fig. 8. kan en 50% peakafkobling af et oplands tagflader betyde at langte flere regnhændelser kan rummes i spildevandssystemet og at
kapaciteten i supplerende anlæg kan reduceres markant.
LAP er en værdig komponent i ’klimatilpasningsværktøjskassen’, som sammen med LUR (Lokal Udnyttelse af Regn), LAR (Lokal Afledning af Regn),
fordampningsløsninger, digitaliseringsløsninger og rørudvidelser, skal sørge
for at håndtere ekstrem regn. Lokalt eller centralt.
Pilotprojektet har bidraget væsentligt til at få konkretiseret de juridiske udfordringer og muligheder.

Signatur:
Blå graf viser regnhændelser i et afløbssystem
fra 1979-2012. (graf fra Skrift 31)
Regnintensiteter der vil aktivere ventiler, så tagvand ledes til overfladen.
Voldsomme hændelser som uden (peak)afkobling, vil medføre oversvømmelser af kældre og veje. Rød skravering illustrerer regn til
terræn ved 50% tagafkobling
Meget voldsomme hændelser som med peakafkobling, vil reducere oversvømmelser af
kældre og veje. Da vandmængden i oversvømmelserne halveres, vil volumnet i supplerende
klimatilpasningsløsninger også halveres.

Tagflader

Belagte arealer

Denne illustration viser hvilken eﬀekt Erdalsvejprojektet kunne få i et afløbssystem over tid, hvis 50% af
tagfladerne og 0% af vejarealerne er peak-afkoblet.
Det vil betyde ca. 1/4 reduktion af afstrømningsarealet - hvilket vil betyde at 1/4 af vandet i alle peaks/
skybrud vil løbe til terræn fremfor i kloak.

Nedbør

Afløbssystemets
kapacitet

1972

Fig. 8. Grafisk illustration af eﬀekt i et afløbssytem over tid, hvis halvdelen af tagfladerne var peak-afkoblet.

2012

Illustrationen viser en kraftig reduktion i hændelser
som vil føre til overløb og/eller oversvømmelser fra
spildevandssystemerne.
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Klimalancen - et nyt initiativ
Potentialet i de private haver

Borgerinvolvering

Hvis man på planlægningsniveau kan regne med at matriklerne nedsiver eller tilbageholder regn helt eller delvist, kan planerne om at udvide de underjordiske systemer ske i takt med at eksisterende rør og anlæg udtjenes.

En af de ting der gjorde processen tung på Erdalsvej var registrering af projekter, kontrakter med beboere og de ændringer der nødvendigvis opstod
undervejs. Vi registrerede alt i en fysisk mappe ude i marken, som vi bar med
hjem for at digitalisere. Derfor vil en Klimalance APP være helt essentiel i en
proces, der involverer mange interessenter fra planlægger til borger og entreprenør.

De private matrikler rummer uudnyttede potentialer. Hvis de for alvor involveres i klimatilpasningen, kan det levetidsforlænge eksisterende rør og minimere de anlægsarbejder, der udelukkende udvider kapaciteten i spildevandssystemerne på grund af ekstremregn.

Systematisk områdeafkobling, som også inkluderer private matrikler, vil betyde bæredygtig klimatilpasning. Ved at levetidsforlænge eksisterende anlæg reduceres energi og ressourceforbrug i nye anlæg. Fælles investeringer
i små lokale løsninger - også på matrikler - kan vise sig at være en samfundsøkonomisk meget fordelagtig investering.
Tidsperspektivet i at klimatilpasse på matriklerne er også eﬀektivt. Alle afkoblinger som installeres på matriklerne har eﬀekt på spildevandssystemet
fra dag ét. Og når disse små afkoblinger udføres systematiske og afkobler
område for område vil det begrænse overbelastninger, som idag fører til
dispensationsudledninger af spildevand via overløbsbygværkerne.

’Klimalancen’

Mange erfaringer fra Erdalsvej bæres direkte over i Klimalancen. Særligt den
gode erfaring med den handlingsorienterede dialog med husejerne, og det
at det var enkelt at se udfordringer og løsningsmuligheder, under besigtigelse på stedet.

APP’en vil lette arbejdsgangene og nedsætte timeforbruget, når den digitale
platform viser data om eksisterende forhold, registrerer nye løsninger, aftaler, udførte projekter og resultater løbende. Oplysninger som kan deles af
relevante parter. Et digitalt værktøj, som interaktivt kan tilgås af flere projektmedarbejdere. Også ude i marken.
Klimalancen bliver en platform, der bygger bro mellem et overordnede
plangrundlag og forskellige teknologier i direkte dialog med de mange små
private bygherrer.

Klimalancen et et nyt initiativ, der er ved at tage form på baggrund af erfaringerne fra Erdalsvej. CALL Copenhagen er del af initiativet, som bygger på
samarbejde mellem husejere, kommuner og forsyninger. Forsikringsselskaber er også inviteret ombord i Klimalancen, For alle disse parter har særegen
interesse i at regn helt eller delvist håndteres forsvarligt på matriklerne.

Planlægning

Klimalancen er en udrykningsenhed, med mission om at formidle og implementere eﬀektiv, hurtig og billig og klimatilpasning på matrikelniveau.

I en indledende dialog mellem Klimalance og planlæggere i kommune og
forsyning, vil der blive aftalt afkoblingsmål i forhold til områdets hydrauliske
behov.
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Målet er at klimatilpasse med de rigtige løsninger de rigtige steder. Derfor
er kommunernes og forsyningernes plangrundlag styrende for Klimalancens
aktiviteter. Og hvilke løsninger, der vil være anbefalelsesværdige i et givent
område.

Herefter vil Klimalancen køre ud og møde husejerne med viden om lokale
løsninger og produkter indenfor LUR, LAR, LAP, fordampning og beredskab.

Den første prototype med fysisk vogn og digital APP er under opbygning og
klar til testforløb fra august 2020.

Klimalancens personale er fagpersonale med specialiseret viden om lokale klimatilpasningsløsninger og produkter, der enten kan udføres af ’gør det
selv folket’ og entreprenøren.

Følg med på www.klimalancen.dk

Klimalancens mål er at være eﬀektive. At nå så mange husejere som muligt,
på så kort tid som muligt, uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed.

Finansiering af Klimalancen:
•
•
•

Kommune/forsyning køber formidling til borgerne
Husejere køber løsninger/produkter
Forsyning køber afkoblingsresultater

”APP”- prototype

”Klimalancen”- prototype under opbyggning
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Links og kontakter
Glostrup Forsyning:

www.glostrupforsyning.dk/klima/afsluttede-klimaindsatser/regnvandsventiler-paa-erdalsvej
www.glostrupforsyning.dk/nyheder/2020/den-nye-klimavej-erdalsvej

CALL Copenhagen - Climate Adaptation Living Lab Copenhagen:
www.callcopenhagen.dk/

DNNK - Det Nationale Netværk for Klimatilpsning:
www.dnnk.dk

Birgit Paludan, hydrauliker:
www.birgitpaludan.dk

Forhandler af Skybrudsventiler, Vandvender:
www.vandvender.dk

Klimalancen:

www.klimalancen.dk

Projektledere:

GlostrupForsyning
Kristian Schou
ks@glostrupforsyning.dk
CALL Copenhagen
Cathrine Leth
cleth@callcopenhagen.dk
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