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KLIMATILPASNING

Klimatilpasning er et meget bredt område:

I forhold til vand kan man tale om klimatilpasning i forhold til:

• Regnvand

• Havvand

• Vandløb/floder

• Grundvand



KLIMAÆNDRINGERNES BETYDNING FOR 
KLOAKSYSTEMET

• Mængden af nedbør ændre sig

• Vi får flere ekstreme regn

• De ekstreme regn, der kommer, bliver kraftigere

• Vi får længere tørvejrsperioder

• Dertil kommer at vi gennem de seneste årtier ”plastrer” vores haver, 
indkørsler mm. til med diverse impermeable belægninger

• Vi vil gerne undgår

• Overløb fra fælleskloakken, hvor vi udleder urenset fortyndet 
spildevand ud i vandmiljøer

• Oversvømmelse af folks huse



FÆLLESSYSTEM ELLER SEPARATSYSTEM?



VÆRKTØJER TIL KLIMATILPASNING (REGNVAND)

Hvad skal man vælge?

• Nye afløbssystemer

• Udvidelse eller renovering af det eksisterende afløbssystem

• Håndtering af vand på overfladen - skybrudsveje

• Lokal Afledning / Anvendelse af regnvand – LAR

• Magasinering

• Forsinkelse

• Fordampning

• Nedsivning

• Transport



• Faskiner

• Regnbede

• Græsplæner

• Klimaveje (Billede)

FORSKELLIGE LAR LØSNINGER



• Faskiner

• Regnbede

• Græsplæner

• Klimaveje (Billede)

FORSKELLIGE LAR LØSNINGER



MERVÆRDI AF LAR

• Leg & læring

• Rekreativ værdi

• Øget biodiversitet

• Rensning af luften (bidrager til bedre folkesundhed og dermed en bedre 
økonomi)

• Øge grundvandsdannelsen

• Kobling til bedre byklima – fx mindske Urban Heat Island effekt

• Boligpriserne stiger

Fotos: Kristoffer Sindby



AFSTRØMNING OG TILBAGEHOLDELSE

Afstrømning



AFSTRØMNING OG TILBAGEHOLDELSE

Temperatur



RESULTATER 

NORDIC GREEN CLIMATE
WALL PROJEKT



RESULTATER

• Generelt:

• I opstartsfasen var vandforbruget meget ens på 
begge sider

• I de varme måneder forbruges der mere vand i 
end i de kolde måneder

• Når planterne er på vej i dvale/vågne fra dvale, så 
bruger den kølede side mindre vand i forhold til 
reference siden

• Den kølede side (blå) bruger mindst vand, hvilket 
også var forventet grundet kølingen

• Øst (kølede): 18.000 L

• Vest (reference): 32.000 L



RESULTATER

Areal til afvanding og tank til indhold

• Arealet udregnes ud fra den faktiske mængde af vand der 
er faldet i Høje Taastrup igennem projektperioden

• To tørre år 480 mm imod 635 mm (genm. 10 År)

• Øst (kølede): tagareal på 20 m2 og tank på 2000 L

• Vest (reference): tagareal på 45 m2 3000 L



RESULTATER

Sammenlignet med andre LAR-løsninger (15 m2)

• Faskine:

• 5 m faskine nedgraves

• Dårlig nedsivning i området

• Ingen fordampning

• Regnbed:

• 15 m2 med dybde på 10 cm

• Dårlig nedsivning i området

• Fordampning



SPØRGSMÅL
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