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FORORD
Denne eksempelsamling indeholder en række eksempler på indarbejdelse af klimahensyn i
vejprojektering i forbindelse med projektering af veje – såvel nyanlæg som ombygning af
eksisterende veje – samt eksempler på håndtering af klimarelaterede hændelser på veje.
Eksempelsamlingen er både en del af serien Veje og stier i åbent land og serien Byernes
trafikarealer. Klimahensyn er en tværgående problemstilling, og derfor berører eksempelsamlingen
også forhold med til relation til vejkonstruktioner, bygværker og vejudstyr.
Eksempelsamlingen er oprindeligt udarbejdet under vejregelgruppen Veje og stier i åbent land,
som i perioden havde følgende sammensætning:












Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet (Formand)
Ulrich Bach, COWI (fagsekretær)
Anders Aagaard Poulsen, Rambøll
Anne Marie Gejlager, Vejdirektoratet
Carsten Møller, Silkeborg Kommune
Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet
Kristian Larsen Nørgaard, Vejdirektoratet
Marianne Rask, Vex Consult
Stig V. Jeppesen, Grontmij
Ulrik Larsen, Vejdirektoratet
Petra Schantz, Vejdirektoratet.

Under vejregelgruppen var der nedsat en arbejdsgruppe til at forestå processen og - i samarbejde
med opgavens faglige rådgiver - udarbejde eksempelsamlingen. I arbejdsgruppen deltog:





Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet (formand)
Marianne Grauert, Vejdirektoratet
Mikkel Mollerup, Vejdirektoratet
Carsten Møller, Silkeborg Kommune.

COWI var faglig rådgiver på udarbejdelsen af eksempelsamlingen med følgende medarbejdere:





Ole Jensen, COWI
Jan Christensen, COWI
Henrik B. Pedersen, COWI
Claus Otto Nielsen, COWI .

Eksempelsamlingen er i en første udgave fremlagt som udkast i april 2015 og endelig udgave i juni
2015. Vejregelrådet blev i juni 2015 orienteret om eksempelsamlingen.
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I 2016 blev eksempelsamlingen udvidet med 10 eksempler på indarbejdelse af klimahensyn i
trafikale projekter i byområder i Danmark, som alle er anlagte. Vejregelrådet blev i februar 2017
orienteret om udvidelsen af eksempelsamlingen.
Disse eksempler er udarbejdet af vejregelgruppen Byernes trafikarealer, som i perioden havde
følgende sammensætning:









Anton Iversen, Aarhus Kommune, formand
Henning Hansen, Syd‐ og Sønderjyllands Politi
Jacob Juhl Harberg, Odense Kommune
Janne Graae Tinghuus, Hillerød Kommune
Lotte Brædder Francke, Vejdirektoratet
Mette Eklund Jakobsen, Vejdirektoratet
Mohammad Sakhi Payanda, Københavns Kommune
Helle Huse, Rambøll, sekretær.

Rambøll var faglig rådgiver på udarbejdelsen primært med Simon Markfoged Madsen, Bjarne
Winterberg og Helle Huse som faglige medarbejdere. Desuden har Marianne Grauert fra
Vejdirektoratet deltaget i arbejdet.
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1 KLIMAUDFORDRINGER PÅ VEJOMRÅDET
Gennem de senere år er det blevet stadigt tydeligere, at klimaet ændrer sig. Danmarks Klimacenter
beskriver i "Fremtidige Klimaforandringer i Danmark", rapport nr. 6 fra 2014 forventninger til:
 Højere middeltemperaturer
 Større årlige nedbørsmængder (men lavere om sommeren)
 Tiltagende middelvind
 Stigende havniveau
 Mere ekstreme vejrhændelser
 Hedebølger om sommeren
 Kraftigere nedbørshændelser
 Kraftigere storme (som sammen med stigende havvandstand vil øge
stormflodshøjderne).
Med de ekstreme nedbørshændelser følger en øget overfladeafstrømning, som kommer til udtryk
ved lokale oversvømmelser og forøgede vandmængder i afløbssystemer og vandløb.
Forandringerne i klimaet udfordrer vejområdet på flere fronter:




De fysiske infrastrukturanlæg udsættes for påvirkninger, som kan nedbryde eller svække
denne. Det reducerer levetiden for anlæggene og øger behovet for reinvesteringer for at
vedligeholde vejkapitalen.
Trafikale forbindelser påvirkes over kortere eller længere perioder. Det har samfundsøkonomiske konsekvenser i form af øget uheldsbelastning, omvejskørsel, forsinkelser,
manglende tilgængelighed mv.

I Figur 1.1 er vist en oversigt over en række af de påvirkninger, som klimaforandringerne påfører
infrastrukturen samt driften og vedligeholdet af denne.
Der er et behov for i større grad at inddrage klimahensyn i planlægning, projektering og drift af
vejanlæg.
Ud over at klimaet påvirker de nuværende veje og trafikken på vejene, er der i flere byer planlagt,
at der fremover skal ske en øget afledning af regnvand på terræn, og at vejene skal indgå i en
kontrolleret afledning af regnvandet. Afledning af vand på vejene planlægges både at ske, ved at
vandet forsinkes i render og regnbede langs med vejene, og ved at vandet i skybrudssituationer
afledes bevidst på vejene, der således skal fungere som skybrudsveje. Det gælder både i større
byområder og i mindre boligområder. Vejene får således i fremtiden også en anden funktion, som
skal tænkes ind i planlægningen og projekteringen.
Denne samling af eksempler anviser forskellige både principielle, planlagte og konkret gennemførte
løsninger til at tage højde for klimaudfordringerne på vejområdet. Samlingen er tænkt som en
inspiration til valg af løsninger, når vejanlæg etableres, ombygges og vedligeholdes.
Realiseringen af disse løsninger vil i mange tilfælde kræve et samarbejde på tværs af
myndighedsområder og en opmærksomhed på en bred vifte af hensyn ud over de trafikale og
anlægstekniske, - herunder ikke mindst natur og miljøhensyn.
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I denne eksempelsamling er det valgt primært at fokusere på de klimaudfordringer, som knytter sig
til nedbør og vandstandsstigninger, idet disse problemstillinger umiddelbart vurderes at få størst
betydning for vejmyndighederne i Danmark. I eksempelsamlingen er der også enkelte eksempler i
relation til vindpåvirkningen af veje og vejudstyr.

Klimaændring

Påvirkning af infrastrukturen

Påvirkning af trafik,
drift og vedligehold

Ekstreme temperaturer

Større bevægelse i
konstruktioner
Opblødning af belægninger

Revnedannelser med
indtrængning af vand/salt
Sporkøring

Øget nedbør og kraftigere
nedbørshændelser

Nedsynkning af rabatter
Overbelastning af afvandingssystemer og overbelastning af
vandløbspassager
Opblødning af vejkasse
Stabilitet af konstruktioner
Stabilitet af skråningsanlæg
Borterodering af vejbefæstelse

Oversvømmelser
Øget uheldsrisiko ved afkørsel
Lukninger af vejstrækninger til
stabilitet er retableret
Afbrydelse eller ødelæggelse af
anlægsarbejder
Spærring og oprydning ved
jordskred over vejen

Kraftigere storme

Ødelæggelse af vejudstyr

Spærringer som følge af risiko
for nedfaldende bygningsdele,
stilladser mv.
Stormfald over veje
Lukning af broer og udsatte
vejstrækninger

Stigende havvandstand

Erosion af vejanlæg og
konstruktioner ved kystveje
Øget kysterosion der fjerner den
naturlige beskyttelse af veje
Øget saltpåvirkning af
konstruktioner

Vejlukninger som følge af
oversvømmelse af strækninger
Større vedligehold på
konstruktioner og anlæg

Figur 1.1

Oversigt over klimarelaterede påvirkninger af veje. Tabellen tager udgangspunkt i en
tilsvarende oversigt i "Climate Change, Extreme Weather Events and the Highway
System" NCHRP Report 750, Transportation Research Board, 2014.

Eksemplerne er inddelt i følgende temaer:






Vand på vejen
Vand på tværs af vejen
Stigende vandstand
Vind
Klimatilpasning i bymæssig sammenhæng.

I temaet vand på vejen fokuseres på løsninger til håndtering af den nedbør, der falder på vejen,
mens temaet vand på tværs af vejen fokuserer på løsninger i relation til krydsende vandløb og
vand, der føres ind på vejen fra omgivende arealer. Temaet stigende vandstand fokuserer på
løsninger i relation til beskyttelse af infrastrukturen mod stormfloder og højere vandstand i fjorde
og åer nær vejene. Temaet vind fokuserer på principielle løsninger til at sikre vejudstyr og højne
trafikantsikkerheden ved stormhændelser. Temaet klimatilpasning i bymæssig sammenhæng
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fokuserer på at vise et spænd af eksempler på klimatilpasning i byer lige fra løsninger på mindre
boligveje og stier til ombygninger af større pladser. Hovedparten af eksemplerne indeholder
løsninger på håndtering af vand både på vejen og på tværs over vejen.
De økonomiske overslag for de forskellige tiltag, som er belyst i temaer i denne rapport, er alle
opgjort i prisniveau K4 2014 med undtagelse af temaet Klimatilpasning i bymæssig sammenhæng.
Fremskrivning er sket på baggrund af udviklingen i Danmarks Statistiks indeks BYG6 – Anlæg af
veje.
Under temaet Klimatilpasning i bymæssig sammenhæng er de økonomiske overslag baseret på
indberettede priser fra kommuner og forsyningsseskaber fra realiseringsåret.
I temaerne vand på vejen, vand på tværs af vejen, stigende vandstand og vind er der i høj grad
fokus på projekter i det åbne land. Temaet klimatilpasning i bymæssig sammenhæng er indarbejdet
i eksempelsamlingen efter publiceringen af disse temaer, og målet med dette tema er at belyse de
særlige forhold i de tættere byer, hvor dels forbedring af byrummet og/eller samarbejdet med
vejens naboer spiller en stor rolle i projektgennemførelsen.

1.1

Erfaringer med klimatilpasning

Klimatilpasningsprojekter vil i mange tilfælde kunne bruges som drivkraft til at forny og forbedre
forsømte områder og tilføre variation, liv og nye aktiviteter.
Ombygning af gader og byrum i forbindelse med klimatilpasning giver mulighed for at genoverveje
indretning og funktioner samt tilføre nye sammenhænge i offentlige rum.
Fra et landskabsarkitektonisk perspektiv udgør de mulige synergier mellem klimatilpasning og
revitalisering af offentlige plads- og gaderum gennem fx. begrønning og synliggørelse af vandet
som levende element et stort potentiale. Det vil samlet forbedre og udvide oplevelsen af området,
navnlig for fodgængere og cyklister og dermed efterfølgende kunne stimulere mere bæredygtige
transportvaner.
Ved siden af de mange potentielle merværdier er der forskellige udfordringer forbundet med
klimatilpasning, som der bør være fokus på. Det er bl.a. følgende:







Gennemtænkte løsninger i forhold til trafiksikkerhed. Selvom hovedformålene med
klimaprojekterne er at forbedre vandafledningen og bymiljøet, er det vigtigt også at have fokus
på trafiksikkerhed. Klimaprojekterne indeholder ofte nye løsninger, og det er derfor i høj grad
vigtigt, at projektet gennemgår en trafiksikkerhedsrevision så tidligt som muligt. Det skal sikre,
at trafiksikkerhed indtænkes fra starten, så der i forbindelse med håndtering af vand på
vejen og på tværs af vejen skabes sikre løsninger både sommer og vinter.
Gennemtænkte løsninger i forhold til tilgængelighed, så der tages hånd om de udfordringer,
bl.a. i form af større niveauforskelle, der ofte er i forbindelse med klimatilpasningsprojekter.
Koordinering med klimatilpasnings- og skybrudsplaner, så de enkelte projekter samtænkes i
forhold til kommunens overordnede målsætninger og langsigtede indsatser, og at løsningen af
et problem i et område ikke skaber problemer for de tilstødende områder.
Koordinering med byudviklingsplaner, område- og byfornyelse, vand- og naturplaner,
spildevandsplaner, grønne planer mv., så projekterne ses i sammenhæng med kommunens
øvrige planlægning.
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Indarbejdelse i udbudsmateriale, købsaftaler og byggesagsbehandling, så det tydeligt fremgår,
at der kan være andre krav end ved mere traditionelle løsninger.
Trinvis iværksættelse af tiltag, så der til stadighed benyttes den nyeste tilgængelige viden og de
seneste tekniske løsninger på klimaområdet i forhold til den forventede klimaudvikling med
lang tidshorisont.
Tilstrækkelig og målrettet borgerinddragelse, og især i forbindelse med
medfinansieringsordninger, hvor borgerne og lodsejere er involveret i løsningerne, er det
vigtigt med en god kommunikation/information, så forventningerne er afstemt i forhold til
både anlæg og udførelse af projekterne.
Drift og vedligehold, hvor der i forbindelse med klimatilpasningsprojekter i mange tilfælde kan
være tale om ændrede driftskrav og i nogle tilfælde også forøgede driftsomkostninger. Derfor
er det vigtigt allerede i projekteringsfasen at udarbejde plejeplaner og driftsmanualer, som
giver det nødvendige overblik over ændrede vilkår. Efterfølgende er det ligeledes vigtigt på
baggrund af indhøstede erfaringer løbende at foretage tilpasninger for at kunne optimere drift
og vedligehold. Det gælder også i forbindelse med medfinansieringsordningerne, hvor
borgerne og lodsejere er involveret i den løbende drift.
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2 ØVRIG DOKUMENTATION
Eksemplerne i denne samling er tænkt som inspiration til vejmyndigheder i arbejdet med at løse de
klimarelaterede udfordringer.
Opgaven er kompleks, fordi forskellige hensyn gør sig gældende. Regnvand, der falder på en vej
eller sti betragtes som forurenet. Det indebærer at både vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven og
spildevandsbekendtgørelsen er i spil, når løsninger skal planlægges og realiseres.
I forhold til myndighedsforhold og tekniske forhold ved gennemførelse af tiltag kan der hentes
supplerende inspiration og viden i Vejreglerne i øvrigt. Det gælder eksempelvis:


Myndighedsbehandling af vejvand indeholder en gennemgang af de overvejelser, der skal
gøres i forbindelse med myndighedsbehandling af afvandingsdelen på et vejprojekt. Ligeledes
indeholder det relevante afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet i relation til sager om
afvanding af veje.
Notatet er skrevet med henblik på, at det skal benyttes som et operationelt redskab i
forbindelse med ansøgning om tilladelse til udledning af vejvand. Målgruppen er vejteknikere i
Vejdirektoratet, kommuner og hos rådgivere.



Nedsivningsbassiner tager sigte på at opsamle den væsentligste viden og dokumentation for
nedsivningsbassiner med særlig henblik på vejvand. Notatet omhandler i det væsentlige de
fysiske proportioner, beregningsforudsætninger, beregninger, forventelig
stoftilbageholdelsesevne samt drifts- og myndighedsforhold.

I forhold til løsning af problemstillinger i relation til krydsende vandløb er det vigtigt at være
opmærksom på de gældende vandløbsregulativer og behovet for eventuelt at justere disse som led
i sammenhængende løsninger på klimaområdet.
Som redskaber i planlægningen og håndteringen af de klimarelaterede udfordringer er der udviklet
forskellige værktøjer og kort. På Kortforsyningen findes eksempelvis kort for maksimalt
ekstremregns-scenarie, der viser udbredelsen af alle afløbsløse lavninger i landskabet, samt
vanddybden for hver vanddækket celle. På Miljøgis findes blandt andet interaktive kort til brug for
kommunernes arbejde med klimatilpasningsplaner. Der kan ligeledes hentes god inspiration til
arbejdet på Miljøministeriets portal Klimatilpasning.
Vejdirektoratet har udviklet et Blue Spot værktøj for i arbejdet med klimatilpasning at kunne rette
fokus mod udsatte vejstrækninger. Et Blue Spot er et identificeret område enten på eller meget tæt
på en statsvej, hvor sandsynligheden for oversvømmelse er relativ stor og konsekvensen heraf er
betydelig.
I forbindelse med ekstremregnen i Nordjylland i efteråret 2014 har det været muligt at evaluere
værktøjet. Erfaringerne herfra har blandt andet vist, at værktøjet kan bidrage med at afklare
områder, hvor der kan varsles med risiko for oversvømmelser, og lokaliteter hvor der bør være
ekstra opmærksomhed omkring afvandingssystemernes vedligeholdelsestilstand for at forebygge
problemer.
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3 VAND PÅ VEJEN – EKSEMPLER
3.1

Vejbefæstelse som nedsivningsbassin

3.1.1
Lokaliteten
Agerlandsvej er en blind lavt trafikeret villavej, ca. 150 m lang, beliggende i Hjallelse syd for Odense
nær Svendborgvej. Vejens bredde udgør ca. 6,5 m. Agerlandsvej har status som C-vej, hvor der kun
undtagelsesvis udføres glatførebekæmpelse. Vejen ligger i område med drikkevandsinteresser.

Figur 3.1
3.1.2

Agerlandsvej. Ortofoto: DDO® COWI.
Klimaproblemstillingen

Den tætte vejbefæstelse medfører kraftig afstrømning fra overfladerne i situationer med nedbør.
Selvom vejens interne afvanding er veldimensioneret kan der alligevel opstå situationer med blankt
vand på vejen som følge af overbelastning af den afskærende regnvandskloak eller tilknyttede
recipienter.

Figur 3.2

10

Vand på kørebanen.
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I disse situationer kan det være fordelagtigt at forsinke vandet i bassiner eller faskiner og aflede
dette til kloakken når der igen er plads i denne eller nedsive vandet hvor dette er muligt. Samtidig
vil en sådan løsning medvirke til en generel reduktion af sandsynligheden for oversvømmelser i de
omkringliggende byområder og derved kunne indgå som et element i kommunens overordnede
klimatilpasningsplan.
3.1.3
Løsningen
På Agerlandsvej var kloakken i vejen planlagt fornyet med henblik på opnåelse af større hydraulisk
kapacitet til imødegåelse af kraftig nedbør. Vejens belægning var ligeledes planlagt udskiftet.
I stedet for en traditionel løsning med større kloakker og tæt vejbelægning blev det valgt en
løsning, hvor belægningen blev udført med permeabel drænasfalt og bærelaget blev udført af
stenmaterialer med høj porevolumen, der kan fungere, som faskine for vejvandet. Vejvandet kan
dermed opmagasineres og nedsives gennem belægningen. Grundvandsspejlet er beliggende ca. 3,6
m under terræn.
Løsningen på Agerlandsvej er udført som følger. Belægningen er opbygget af drænasfalt, bestående
af ca. 50 mm drænGAB og 30 mm dræn-slidlag.

Figur 3.3

Permeabel asfaltbelægning.

Bærelaget er opbygget af DrænStabil® i en lagtykkelse svarende til ønsket bære- og opmagasineringsevne.

Figur 3.4
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Køreplader på drænstabil under anlæg. Der udlægges betonitmåtte mod
fortovsareal. Foto: VandCenter Syd.
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Bærelaget er sektioneret vha. betonitmåtter på tværs af vejens bærelag for at bremse evt.
vandstrømme på langs i vejkassen hvor der er svagt længdefald. Vejkassen er ligeledes
tætnet/adskilt ud mod fortovene med bentonitmåtter for at undgå udsivning under fortovet.
Stikledninger ind til matriklerne er ”afproppet” med Dantocrude (bentonit) så opmagasineret vand
ikke strømmer via stikledningsgraven ind til husene.
Under udførelsen er det vigtigt, at råjordsplanum ikke bliver komprimeret, idet dette vil forringe
mulighederne for nedsivning. Ved Agerlandsvej var råjordsplanum lerjord, som blev raspet for at
optimere nedsivningsoverfalden. Ligeledes er det vigtigt, at de anvendte materialer, især
bærelaget, ikke forurenes, med andre finkornede jordmaterialer, f.eks. filler/ler.
I områder med ringe mulighed for nedsivning kan løsningen evt. kombineres med nødoverløb til
kloak eller recipient.
For at opnå optimal effekt af løsningen må det forventes at belægningen regelmæssig skal
støvsuges for aflejrede materialer. Hyppigheden vil afhænge af bl.a. trafikbelastningen og det
omkringliggende områdes anvendelse.
Leverandøren af asfalt og jordmaterialerne anfører, at vejen vil kunne optage og magasinere regn
fra skybrud. Således skal der anvendes ca. 50 mm bærelag til magasinering af en nedbørshændelse
på 15 mm.

Figur 3.5

Agerlandsvej efter udlægning af den nye belægning. Foto: VandCenter Syd.

3.1.4
Økonomi
Den samlede anlægsudgift for den permeable vej blev ca. 1,26 mio. kr. En traditionel renovering af
hovedkloakken ville have kostet i størrelsesordenen 0,97 mio. kr. og en renovering af vejens slidlag
knap 100.000 kr. Merudgiften ved løsningen var således i størrelsesordenen 200.000 kr.
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3.2

KLIMAHENSYN I VEJPROJEKTERING

Multianvendelige arealer til forsinkelse

3.2.1
Lokaliteten
Godsbanearealet i Aalborg Midtby er under omdannelse til bymæssige formål – herunder
uddannelsesinstitutioner, beboelse, kontorer, erhverv, bypark mv. Området, der tidligere bl.a. har
rummet rangerspor og fragtcentral for banegods, udgør i alt ca. 19 ha. Omdannelsen omfatter godt
154.000 m2 ny bebyggelse.

Figur 3.6

Godsbanearealet i Aalborg. Ortofoto: DDO® COWI.

3.2.2
Klimaproblemstillingen
Den gamle godsbanegård i Aalborg er beliggende tæt på byens historiske centrum. I forbindelse
med omdannelse af arealet til bymæssige formål vil der ske en fortætning på arealet og arealer, der
tidligere har været ubefæstede vil blive belagt som led i etableringen af stiforbindelser og
pladsdannelser i bebyggelsen, hvorfor behovet for afledning af overfladevand til den offentlige
kloak vil blive forøget.
For ikke at belaste den offentlige kloak i Aalborg midtby yderlige er der valgt at reducere
udledningstilladelsen til 19 l/s og håndtere overfladevandet ved hjælp af lokal afledning af vejvand
(LAR) tiltag på grunden.
3.2.3
Løsningen
Overfladevandet fra området ledes i åbne kanaler til regnvandsbassiner og regnvandsbede som
indgår i den arkitektoniske løsning for området. I disse anlæg magasineres og forsinkes
overfladevandet inden det afledes til den offentlige kloak.
Bedene er på Godsbanearealet udført med tæt membran således at der ikke kan ske udsivning fra
disse. I områder, hvor det er muligt at nedsive overfladevandet kan membranen evt. undlades.
Elementerne indgår som en naturlig del i det fremtidige byrum og bidrager til områdets rekreative
værdi. For at bibeholde en del af områdets historie er det valgt at anvende gamle jernbaneskinner
som en del af afgrænsningen af anlæggene.
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Figur 3.7

Tværsnit af regnbed. Skitse: POLYFORM.

Figur 3.8

Regnbed på Godsbanearealet. Foto: Niras.

KLIMAHENSYN I VEJPROJEKTERING

Ud over mindre regnebede som ovenstående fungerer også parkarealer i området som
forsinkelsesbassiner. Disse er indrettet med en multifunktionalitet, i det de ud over at kunne
fungere som bassiner bl.a. kan benyttes som boldbaner i tørre perioder. Der er således indrettet en
sandbane til beachvolley, en græsbane til fodbold og en bane med fast belægning til basketball.
Med mange ungdomsboliger, familieboliger og uddannelsesfunktioner i området er der med disse
også skabt en ramme for udeliv. Det forventes, at disse områder 2-3 gange over en 5 års periode vil
være oversvømmede. Parkområdet som helhed forventes oversvømmet 1-2 gange pr 10 år.

Figur 3.9
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Bassinerne med de 3 boldbaner under udførelse. Foto: Niras.
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Regnbede kan anvendes både til forsinkelse og nedsivning/fordamning af overfladevandet. Såfremt
anlægget udføres med mulighed for nedsivning skal dette godkendes af de lokale myndigheder og
der skal eventuelt indbygges filtermuld med en sammensætning, der sikrer, at vandes renses for
forureningskomponenter inden nedsivning.

Figur 3.10

Det færdige anlæg med fordelingskanaler og multifunktionelle bassiner i forskellige
niveauer. Foto: COWI.
Løsningen kunne principielt også anvendes ved en rasteplads, hvor et forsinkelsesbassin kunne
indrettes med opholds- eller legefunktioner.
3.2.4
Økonomi
Udgifter til regnbede udgør skønsvis kr. 25-35.000, ekskl. moms pr. 100 lbm vej eller 700 m²
befæstet flade.
I beløbet er indregnet udgifter til udgravning, levering og indbygning af vækstjord, beplantning,
bortskaffelse af overskudsjord, arbejdsplads mv. Udgifter til evt. ledningsanlæg til/fra anlægget er
ikke indregnet.
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3.3

KLIMAHENSYN I VEJPROJEKTERING

Forsinkelse og nedsivning af vejvand inden for vejareal

3.3.1
Lokaliteten
Riksvei 22 (Rv. 22) er en 2 sporsvej, der forløber mellem Lillestrøm og Fetsund ca. 25 km nordøst
for Oslo. Vejen forløber i et landskab nogenlunde svarende til det danske morænelandskab i
Østjylland. Strækningen er ca. 6 km. Strækningen har en årsdøgntrafik på 20.000 køretøjer. På
grund af trafikvæksten skal vejen udbygges til 4 spor og forsynes med en dobbeltrettet fællessti
adskilt fra kørebanen af en helle (trafikdeler).

Figur 3.11

Riksvei 22 mellem Lillestrøm og Fetsund. Kort: Kartverket, www.norgeskart.no

3.3.2
Klimaproblemstillingen
De store tætte arealer i sammenhæng med kraftigere regnskyl giver anledning til belastning af
vejens naboer, herunder også recipienterne med større vandmængder end hidtil set. I disse
situationer kan det være fordelagtigt eller nødvendigt, at forsinke vandet i vejens interne
afvandingssystemer og nedsive mest muligt inden udledning sker til recipienter. Rv.22 ligger
imidlertid i et naturbeskyttet område, hvor det er vanskeligt at få lov til at anlægge
regnvandsbassiner. Derfor var det nødvendigt at løse afvandingen på anden vis.
3.3.3
Løsningen
Da Rv. 22 skulle etableres med en skillehelle (trafikdeler) mellem vejen og den dobbeltrettede
fællessti, var det naturligt at anvende denne for nedsivning af regnvand.

Figur 3.12
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Tværprofil for Rv. 22. Skitse: COWI.
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Tværprofilet er udformet med 20,2 m befæstet kørebane. Yderrabatter og midterrabatter er tillige
befæstet med asfalt. Der er 3,5 m dobbeltrettet fællessti i vejens højre side. Imellem kørebane og
fællesstien er indlagt trafikdeler, der samtidig fungerer som forsinkelsesbassin og installation for
nedsivningsanlæg.
Princippet for afløb i hellen bygger på dyb afvandingsledning i frostfri dybde. Løsningen for
nedsivning er vist i nedenstående figurer.

Figur 3.13

Elementer i nedsivningsløsningen for Rv. 22. Skitser: COWI.

Hellen er udformet med en bredde på 5,25 m og med en dybde på 1,0 m. Skråninger ned til bund af
hellen udføres med anlæg 1:4. Afløb sker til kuppelrist placeret 100 mm over bund af hellen. For at
hindre langsgående strømning placeres tværgående banketter (terskel) nedstrøms brønde med
kuppelrister.
På 3D figuren næste side er vist ledningsføringer for dræn under terræn. I det omfang de
tilstedeværende jordmasser ikke er egnet, som infiltrationsmateriale erstattes disse materialer i et
magasin af infiltrationsmateriale. I det foreliggende tilfælde er til infiltrationsmateriale anvendt
knuste vaskede stenmaterialer (pukk) i fraktionen 32/64 mm omviklet med fiberdug.
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Figur 3.14

KLIMAHENSYN I VEJPROJEKTERING

Nedsivningsløsningen under terræn. Skitser: COWI.

På Rv. 22 har løsningen medført at vandbehandling i stort omfang er sket inden for vejens
fremtidige areal uden anvendelse af forsinkelsesbassiner. Løsningen medfører i områder med
kohæsionsjord et større ressourceforbrug af stenmaterialer og et større arealudlæg. I udførelsen
skal man sikre sig imod, at nedsivningsanlæggene over tid ikke slammer til og bliver uvirksomme.
Løsningen kan også suppleres med forsinkelsesbassiner, som i så fald vil blive mindre end ved en
traditionel afvandingsløsning.
3.3.4
Økonomi
Den økonomiske meromkostning ved denne løsning er udgifter til køb af arealer på grund af et øget
vejudlæg, samt til infiltrationsmaterialer. Arealudlæg til bassiner vil dog blive mindre.
Omkostningen til arealerhvervelse vil variere og må opgøres baseret på de lokale forhold. Tillæg til
prisen for infiltrationsmateriale vil ca. være omkring kr. 300,- pr. lbm. Dette kan dog også variere
meget.
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3.4

KLIMAHENSYN I VEJPROJEKTERING

Bortledning af overfladevand fra lavpunkter i længdeprofilet

3.4.1
Lokaliteten
Lokaliteten er beliggende på landevej 545 – Jerslevvej – mellem Brønderslev og Øster Vrå ved den
private fællesvej Nørregårdsvej. Jerslevvej er en tidligere amtsvej med en kørebanebredde på ca.
6,5 m, skillerabatter på 1,5 m, enkeltrettede cykelstier på 1,5 m, yderrabatter på 1,0 m og
sædvanligt grøft/trugprofil.

Figur 3.15

Nørregårdsvej udmunding i landevej 545. Ortofoto: DDO® COWI.

3.4.2
Klimaproblemstillingen
Med forøgede regn intensiteter bliver der tilledt større vandmængder til Jerslevvejs afvandingssystem fra vejens naboarealer.
Vejens forløb er en barriere for afstrømningen fra naboarealerne. Planlægningsmæssigt er vejens
afvandingssystem derfor at betragte som et vandløb.
Jerslevvejs afvandingssystem kan af flere grunde ikke klare den større afstrømning, og det
medfører, at der ved regnskyl stuver vand op på kørebanen, Dette forringer fremkommeligheden
og sikkerheden ved at færdes langs vejen og det forringer vejens bæreevne idet de ubundne lag
opblødes.
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Figur 3.16

KLIMAHENSYN I VEJPROJEKTERING

Nørregårdsvejs udmunding i Jerslevvej.

3.4.3
Løsningen
Selvom problemstillingen ved Nørregårdsvej er velkendt, er det ikke besluttet om og i givet fald
hvordan problemstillingen løses. Beskrivelsen i det følgende er således en principiel løsning, der
kunne tages i anvendelse på denne lokalitet.
For at løse problemet med vand på kørebanen må vejens afvandingskonstruktion ændres, således
at det muligt at håndtere vandmængderne. Konkret kan dette ske ved, at der i begge sider af
overkørslen etableres sandfangsbrønde, med rigeligt sandfang og kuppelriste placeret 150 mm
over grøftebund.

Figur 3.17
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Principiel løsningsmulighed ved Nørregårdsvej.
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De eksisterende trug ombygges til grøfter på strækning af ca. 10 m på hver side af overkørslen. Når
kuppelristen på sandfangsbrønden placeres et stykke over grøftebund fyldes denne ikke så let med
sand. Sandfangsbrøndene aflastes vis drænledning til den nærliggende Stubdrup Bæk.

Figur 3.18

Sandfangsbrønd og drænrør.

Sandfangsbrønden forsynes med dykket afløb for at hindre, at sand skal flyde ud i aflastningsledningen til bækken. Hvor drænledningen krydser overkørsler og sideveje omstøbes
drænledningen med minimum 150 mm beton.
I tilfælde, som dette, hvor det er naboarealer, der afleder vand til vejen, bør løsningen
gennemføres i et samarbejde mellem vejbestyrelsen og vandløbsmyndigheden – herunder for at
fastslå, hvem der varetager efterfølgende drift og vedligeholdelse. I perioder, hvor naboarealerne
ikke er grønne, kan tilsandingen være større og medføre et øget behov for kontrol og oprensning.

3.4.4
Økonomi
Udgifterne til realisering af den skitserede løsning skønnes at udgøre kr. 15.000,- pr brønd og kr.
500,- pr. lbm. drænledning.

marts 2017

21

ANLÆG OG PLANLÆGNING

3.5
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Nedsivning af regnvand

3.5.1
Lokaliteten
Herningvej forbinder det centrale Brande med den nordlige tilslutning til Midtjyske Motorvej. Langs
vejen ligger en række store erhvervsvirksomheder. Biltrafikken på strækningen udgør ca. 6.500
biler/døgn, og der er ligeledes en stor cykeltrafik. På strækningen fra Bonusvej til Vestermarksvej
skal der derfor etableres cykelstier, men på den ca. 350 m lange strækning frem til Borupvej er
pladsforholdene begrænsede.

Figur 3.19

Strækningen mellem Borupvej og Bonusvej der udbygges med cykelstier.
Ortofoto: DDO® COWI.

3.5.2
Klimaproblemstillingen
I forbindelse med udvidelsen af vejen med enkeltrettede cykelstier var der ikke mulighed for at
etablere et sædvanligt grøfteprofil. I stedet valgtes et profil med kantopsamling af vand i begge
sider af kørebanen.
Da det eksisterende afløbssystem ikke kunne tilføres yderligere vandmængder, var der behov for at
finde en anden løsning. Ikast Brande Kommune valgte derfor at indgå et samarbejde med IBF om at
udvikle et koncept med nedsivning af overfladevand.

3.5.3
Løsningen
Løsningen ved Herningvej blev et system med rør og brønde fremstillet af en nyudviklet permeabel
beton, der tillader vandet at sive igennem samtidig med, at betonens høje styrke fastholdes.
Projektet er udført med traditionelle nedløbsbrønde med sandfang og vandlås i begge sider af
vejen. Nedløbsbrøndene aflastes til permeable brønde og permeable ledningsstrækninger. Disse
brønde og rør sættes/lægges i filtersand.
De permeable brønde har en indvendig diameter på 1250 mm og en indvendig dybde på 2000 mm
som vist på de efterfølgende illustrationer.

22

marts 2017

ANLÆG OG PLANLÆGNING

Figur 3.20

De permeable brønde udført i Herningsvejs nordside

Figur 3.21

Etableringen af de permeable nedsivningsbrønde.
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Figur 3.22

KLIMAHENSYN I VEJPROJEKTERING

Løsningen med permeable brønde og rør i Herningvejs sydside

De permeable rør, som forbinder brøndene i vejens sydside, har en udstrækning på i alt 50 m.
Løsningen med permeable rør og brønde forudsætter godt kendskab til de geotekniske forhold og
fungerer sandsynligvis bedst i friktionsmaterialer. Ikast Brande Kommune har udført prøveboringer
for at kunne monitorere kvaliteten af grundvandet herunder se om løsningen resulterer i udsivning
af miljøfarlige stoffer.

3.5.4
Økonomi
Ikast Brande Kommunes erfaring er, at anlæg med permeable brønde og rør ikke er dyrere end
løsninger med nedsivning i faskiner. Levetiden for anlægget forventes at være væsentlig længere
end disse – 30-40 år – fordi anlægget let kan vedligeholdes ved gennemspuling og opsamling af det
udskyllede materiale.
I forhold til at udskifte eksisterende ledning under kørebane er det vurderet, at løsningen her er
billigere end traditionel løsning med afløb til offentlig spildevandsanlæg.
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3.6

KLIMAHENSYN I VEJPROJEKTERING

Magasinering

3.6.1
Lokaliteten
Dall Møllevej ved Svenstrup skal forlægges som led i nedlæggelsen af jernbaneoverkørsler på
strækningen Aalborg-Hobro. Forlægningen indebærer en forøgelse af det befæstede areal, idet en
stor del af den eksisterende vej må opretholdes af hensyn til betjening af nærliggende ejendomme
og da en ny vej skal have tilstrækkelig længde til at opnå tilstrækkelig frihøjde over jernbanen.

Figur 3.23

Dall Møllevej ved Svenstrup. Ortofoto: DDO® COWI.

3.6.2
Klimaproblemstillingen
Ved etablering af den nye vej opstår et øget behov for afledning af større vandmængder dels til
eksisterende kloak i Svenstrup og dels til et mindre grøftesystem. Da disse begge har en begrænset
kapacitet, som allerede er udnyttet, er det derfor nødvendigt at etablere mulighed for
magasinering og forsinkelse af overfladevandet, hvis ikke der skal opstå oversvømmelser under
kraftig regn.

3.6.3
Løsningen
Ved afledningen til den offentlige kloak i Svenstrup etableres et Ø1200 rørbassin i rabatarealet, idet
der på denne lokalitet ikke er plads til etablering af et åbent bassin, som ville have været billigere at
udføre.
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Figur 3.24

KLIMAHENSYN I VEJPROJEKTERING

Rørbassin ved den forlagte Dall Møllevejs vestlige ende. Skitse: COWI.

En del af vejarealet skal afvandes og udledes til et mindre grøftesystem med udløb i et større
vandløb. I dette tilfælde er etableret et simpelt jordbassin, hvor vandet kan forsinkes inden
udledning til grøftesystemet.
Bassinet er udført med dykket afløb så flydestoffer og olie m.v. tilbageholdes i bassinet.
Der er etableret sandfang i brønden inden bassinet med henblik på at reducere aflejringen af sandog stenpartikler i bassinet. Herved kan oprensningshyppigheden og hermed også udgifter
forbundet med oprensningen nedsættes væsentligt. Afløbet fra bassinet reguleres ved hjælp af
vandbremse. Jordbassiner kan eventuel udformes som en regnvandssø med henblik på at indgå
som en rekreativ del af områdets anvendelse.

Figur 3.25
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Placering af jordbassin ved forlægningen østlige ende. Skitse: COWI.
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Alternativt til ovenstående løsninger kan magasineringen ske ved anvendelse af regnvandskassetter
(plastic) som nedgraves og tilsluttes regnvandskloakken og derved fungerer som magasineringsvolumen. Denne løsning kan ofte være fordelagtig i situationer med ringe plads, f.eks. i bymæssige
områder. Løsningen kan udføres kørefast og derved indbygges under vejarealer, samt p- og
vigepladser mv. Løsningen anvendes som regel ved mindre magasineringsbehov (25 – 100 m³)
Inden valg af løsning anbefales det at kontakte den offentlige ledningsejer eller vandløbsmyndighed for afklaring af evt. særlige krav til anlæggenes udformning og funktion.
3.6.4

Økonomi

Ved opgørelse af udgifter til magasinering kan anvendes følgende nøgletal, som er baseret på
erfaringspriser:




Rørbassin, 2.500 – 4.000 kr/m3
Jordbassin, 100 – 500 kr/m3
Plastickassetter, 1.200 – 2.400 kr/m3

Derudover kan der være en besparelse i form af reducerede udgifter til nedstrøms ledninger, som
ikke behøver at blive udført i så stor en dimension.
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3.7
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Bredere rabatter og større grøfter med mulighed for infiltration

3.7.1
Lokaliteten
Slangerupvej i Farum påtænkes udvidet fra 2 spor til 4 spor i forbindelse med udvidelse af et
butiksområde på den gamle Rosti grund i Farum. Trafikken på vejen er i størrelsesordenen 13.000
biler pr døgn. Midt på strækningen mellem rundkørslen ved Farum Gydevej og det signalregulerede
kryds ved Frederiksborgvej vil et nyt signalanlæg sikre adgangen til udviklingsområdet.

Figur 3.26

Slangerupvej i Farum. Ortofoto: DDO® COWI.

3.7.2
Klimaproblemstillingen
Det eksisterende afløbssystem har allerede inden påbegyndelsen af projektet problemer med at
håndtere dagens vandmængder. Dette vil blive forværret ved udvidelsen af vejen og de forventede
fremtidige øgede regnmængder.
En fremtidssikret løsning bør derfor have en større kapacitet samtidig med, at den neddrosler
udledningen af vejvand til afløbssystemet.
3.7.3
Løsningen
Nedenstående beskriver et foreløbigt forslag til løsning af afvandingsproblematikken i relation til
den påtænkte udbygning af strækningen. Det er ikke besluttet om forslaget lægges til grund ved
den endelige løsning.
Langs nordsiden af vejen etableres en bred grøft, der designes meget lig regnvandsbassiner med
overløb. Grøften etableres med et volumen på ca. 1.000 m3 og grøftens bund er udføres vandret
med bund minimum 30 cm under vejens planum.
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Figur 3.27

KLIMAHENSYN I VEJPROJEKTERING

Løsning med bred grøft med mulighed for infiltration

Overløbet fra grøften sker til det offentlige afløbssystem og reguleres med en vandbremse, der
sikrer at afledningen ikke overstiger udledningstilladelsen. Af hensyn til trafiksikkerheden påtænkes
etableret autoværn langs vejen ud mod grøften.

Figur 3.28

Plan og snit af vandbremse. Kilde: "Vandbremser. Regulering af vandstrømme i
afløbssystemer" Rørcenter anvisning 019. Teknologisk Institut, 2013.

3.7.4
Økonomi
Udgifter til at udbygning af grøfter til anvendelse til forsinkelse af overfladevand fra veje, kan
skønsmæssigt opgøres til kr. 4000 pr. lbm. Prisen er for 2-sidig udbygning. Ved udbygning kun i den
ene side vil udgiften skønsmæssig andrage kr. 2.500 pr. lbm. Prisen omfatter oprettelse af
arbejdsplads, afmærkning af vejarbejder, jordarbejder, arealerhvervelse og rørarbejder.
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Infiltrationsbrønd

3.8.1
Lokaliteten
Infiltrationsbrønde, som er beskrevet i dette afsnit benyttes i Norge i områder, hvor det er muligt
at foretage nedsivning af vejvand.
Muligheden for nedsivning kan belyses via geotekniske undersøgelser, herunder kornkurver og
nedsivningsundersøgelser. I Norge er der opmærksomhed omkring risikoen for at klorid fra vejsalt
påvirker grundvandet og den forstærkede risiko, som anvendelse af infiltrationsløsninger for
vejvand kan medføre (se eksempelvis "Salt SMART – Tiltakskatalog" Statens Vegvesen 2010).
Risikoen for en eventuel negativ påvirkning af grundvandskvaliteten bør derfor også indgå i de
forudgående undersøgelser.
Typiske lokaliteter for denne løsning i Danmark vil være områder med sandede jorde og hvor
grundvandstanden er lav – mindst 2 m under terræn. Derudover må der ikke ske indvinding af
grundvand til drikkevandsformål i nærheden. I nogle kommuner foreligger kort med vurdering af
jordbundens egnethed til nedsivning.

Figur 3.29

Eksempel på egnethedskort for nedsivningsløsninger.
Kilde: Spildevandsplan 2010-15, Kalundborg Kommune

En nedsivningsløsning skal godkendes af de lokale myndigheder.
3.8.2
Klimaproblemstillingen
Den tætte vejbefæstelse medfører kraftig afstrømning fra overfladerne i situationer med nedbør.
Selvom vejens interne afvanding er veldimensioneret kan der alligevel opstå situationer med blankt
vand på vejen som følge af overbelastning af den afskærende regnvandskloak eller tilknyttede
recipienter.
Der kan også være tilfælde, hvor det er nødvendigt at øge de befæstede areal til vejudvidelser med
flere kørespor, busbaner osv. eller pendlerpladser i tilknytning til vejen. I disse situationer kan det
være fordelagtigt at nedsive vandet lokalt, hvor dette er muligt, da en sådan løsning kan medvirke
til en generel reduktion af risikoen for oversvømmelser i de omkringliggende byområder.
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3.8.3
Løsningen
Nedenstående figur 1 og 2 er et eksempel fra Norge på udførelsen af nedsivningsbrønd som er
placeret i grøft/trug langs vejen. Brønden er udført med dykket forbindelse/overløb til
omkringliggende grus/stenfaskine, hvor vandet kan magasineres og nedsives. I viste eksempel er
der ikke forbindelse til eksisterende kloak, men en sådan vil relativ nemt kunne etableres, således
at når vandstanden i brønden når et fastsat niveau sker afledningen til denne.

Figur 3.30

Nedsivningsbrønd, snit og plan. Skitse: COWI-Norge.

3.8.4
Økonomi
Udgifter til nedsivningsbrønde udgør skønsvis kr. 25-30.000, ekskl. moms pr. stk.
I beløbet er indregnet udgifter til udgravning, levering og indbygning af omkringliggende
grusfaskine, geotekstil, bortskaffelse af overskudsjord, arbejdsplads mv.
Udgifter til evt. ledningsanlæg til/fra anlægget er ikke indregnet.
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Afgrænset oversvømmelsesområde

3.9.1
Lokaliteten
I forbindelse med lukning af eksisterende jernbaneoverkørsel i Skørping er der udført en
tracéomlægning af Himmerlandsvej i Skørping, således at hovedfærdselsåren føres under
jernbanen.

Figur 3.31

Nyt vejtrace i Skørping. Ortofoto: DDO® COWI.

3.9.2
Klimaproblemstillingen
Det eksisterende kloaksystem i Skørping af er ældre dato og er ikke dimensioneret til byens
størrelse. Under regn sker der derfor ofte oversvømmelser af veje og private ejendomme i byen.
Ved etablering af den nye vej under jernbanen blev der yderligere behov for afvanding af det nye
vejareal. En vandmængde som potentielt ville kunne øge sandsynligheden for opstuvninger i
kloakken og derved medføre hyppigere oversvømmelser i byen.

3.9.3

Løsningen

For at reducere risikoen ved oversvømmelser i byen og den nye vej blev der i forbindelse med
vejprojektet etableret mulighed for at vejvandet fra vejen samt regnvandet fra oplande opstrøms
delvist kan tilbageholdes og oversvømme et afgrænset skovområde.
Ved at anvende områdets eksisterende topografi og ved etablering af mindre jordvold mod naboer
blev der etableret et område, hvor regnvandet kan magasineres, indtil der igen er plads i den
afskærende regnvandsledning.
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Figur 3.32
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Placering af oversvømmelsesområde nær vejanlægget. Ortofoto: DDO® COWI.

Overfladevandet afledes opstrøms i en Ø1400 ledning som efter et overløbsbygværk
neddimensioneres til Ø1000, som har væsentlig mindre hydraulisk kapacitet. Ved kraftig regn vil
ledningen fungere som en drosselledning og bevirke, at vandet opstuver og via overløbsbygværket
skaber en kontrolleret oversvømmelse. Reguleringen kunne alternativt ske ved anvendelse af
vandbremse monteret i overløbsbygværket.

Figur 3.33
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Projekteret oversvømmelsesområde. Skitse: COWI.
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Økonomi

Udgifterne til et afgrænset oversvømmelses område omfatter i hovedtræk udgifter til:




arealerhvervelse, ca. 15-25 kr/m² (vil være bestemt af lokale forhold)
jordarbejder, f.eks. jordvold
overløbsbygværk/overløbsbrønd med evt. tilhørende overløbsledning

Derudover kan der være en besparelse i form af reducerede udgifter til nedstrøms ledninger, som
ikke behøver at blive udført i så stor en dimension.
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4 VAND PÅ TVÆRS AF VEJEN – EKSEMPLER
4.1

Erosionssikring af bygværk og vejanlæg

4.1.1
Lokaliteten
Ilbro Byvej er en lokalvej som mod syd giver forbindelse til Ilbro fra Rute 553 Sæbyvej og mod nord
til Brønderupvej med tilslutningsanlæg <4> til Hirtshalsmotorvejen. Gennem Ilbro fungerer vejen
som stirute, idet der på denne delstrækning ikke er stier langs Rute 553. Umiddelbart syd for Ilbro
krydses vejen af Uggerby Å. Underføringen af åen sker gennem et ca. 15 m langt og 6 m bredt
stålrør. Kørebanebredden hen over broen er ca. 6,5 m og fra kørebanekanten er der
skråningsanlæg ned til brokonstruktionen og terræn omkring åen.

Figur 4.1

Ilbro Byvej krydser Uggerby å ved Ilbro syd for Hjørring. Ortofoto: DDO® COWI.

4.1.2
Klimaproblemstillingen
I forbindelse med skybrud i efteråret 2014 steg vandstanden og vandhastigheden i Uggerby Å og
vandsluget i broen kunne ikke føre de tilstrømmende vandmængder. Nedstrøms har en nyere bro
ved Rute 553 et lidt større profil (ca. 7 m bred og kasseformet). Der var store oversvømmelser af
tilstødende markarealer på begge sider af åen før, mellem og efter broerne.
Efter hændelsen er der konstateret væsentligt større vanddybde flere steder i Uggerby Å.
Konsekvensen af hændelsen var erosion omkring siderne af bygværket ved Ilbro Byvej med
frilægning af forankring for autoværn, og der kunne være sket bortskylning af vejkassen.
Hændelsen er ikke forekommet tidligere. Da Ilbro kan vejbetjenes fra nord havde hændelsen
begrænsede konsekvenser for tilgængeligheden til byen i bil, men cykelruten gennem byen var
afbrudt.
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Ilbro Byvej ved skybrud i uge 42 i 2014. Foto: Hjørring Kommune.

4.1.3
Løsninger
Vandsluget kan principielt øges ved at etablere en ny bro/ underføring med større kapacitet, som
kan håndtere større vandstandsstigninger i vandløbet, men hændelsen var så ekstrem at selv en
udbygget bro næppe ville have haft den fornødne dimension. En bedre erosionssikring af
bygværket kunne være en løsning. Samtidig kan en udvidelse eventuelt øge risikoen for
ødelæggelser af krydsninger nedstrøms.
Erosionssikringen kan etableres som betonkonstruktion omkring åbningen med fløjvægge. Der vil
være relativt høje omkostninger forbundet hermed og løsningen forudsætter nærmere
undersøgelserne af funderingsforholdene for den eksisterende bro og betonvæggen. Da der er tale
om en ældre bro kan det være relevant i stedet at overveje en helt ny brokonstruktion.
Et mindre tiltag kan være udlægning af sten på et underlag af fiberdug på skråningsanlægget ned til
åen. Denne løsning er blandt andet anvendt flere steder i forbindelse med Skjern Å projektet.
Topkoten for stenlaget skal tilpasses vandløbets flomsituation.

Figur 4.3

Erosionssikring med stenlag og fiberdug ved Skjern Å. Skitse: COWI.

Ved valg af stenmateriale skal der tages højde for de kræfter, som vandet vil påføre stenlaget. Ved
bortskylningen af banedæmningen ved Adsbøl i 2007 blev sten med en diameter op til 0,5 m og en
vægt på 150 kg skyllet omkring 100 m ned ad vandløbet, som følge af stor vandhastighed.
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4.1.4
Økonomi
Hjørring Kommune har ved retableringen af vejdæmningen udført erosionssikring med store sten
på en fiberdug på den ene side af underføringen. Der er etableret træstøttevægge langs brinkerne
nær underføringen og skråningsanlægget er retableret med grus og nedknuste materialer.

Figur 4.4

Underføringen ved Ilbro efter reparation. Foto: COWI.

Anlægsudgiften ved retableringen udgjorde i alt 32.000 kr. for den samlede løsning.
Anlægsudgiften ved etablering af erosionssikring med et stenlag og fiberdug vil variere fra i
størrelsesordenen 200 kr/m2 for stenlag og fiberdug, hvortil skal lægges de nødvendige
jordarbejder, som vi afhænge af det konkrete projekt. Omkostningen vil være højere, hvis der er
tale om en meget lille mængde, hvilket kan tale for at gennemføre løsningerne som større
sammenhængende vandløbsprojekter.
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Forøgelse af vandslug

4.2.1
Lokaliteten
Kirkevej er en lavt trafikeret mindre kommunevej i det åbne land vest for Bindslev i Hjørring
Kommune. Vejen krydses af flere bække med tilløb til Uggerby Å. Underføringerne af vandløbene
sker i rør. Ved Hesselbæk var underføringen et firkantet rør med dimensionerne 1,5 m × 1,8 m.
Hesselbæk løber i en markant lavning i terrænet.

Figur 4.5

Hesselbæks krydsning med Kirkevej vest for Bindslev. Ortofoto: DDO/DDH® COWI.

4.2.2
Klimaproblemstillingen
I forbindelse med skybrud i efteråret 2014 steg vandstanden og vandhastigheden i Hesselbæk og
vandsluget i rørunderføringen kunne ikke føre de tilstrømmende vandmængder. Erosion på siden
af bygværket førte til bortskylning af vejkassen og der opstod en kanal gennem vejdæmningen.
Denne var ikke umiddelbart synlig fra vejen, og der kunne være sket en alvorlig ulykke.
Rørgennemføringen blev ligeledes skadet.
Hændelsen førte til lukning af Kirkevej i 1½ måned indtil vejen var retableret. Da en underføring øst
for Hesselbæk ligeledes blev eroderet var adgangen til en gård på den mellemliggende strækning i
fare for at blive afskåret.

Figur 4.6
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Kirkevej ved Hesselbæk efter skybrud. Foto: Hjørring Kommune.
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4.2.3
Løsning
Hjørring Kommune har som følge af skaderne på rørunderføringen valgt at udskifte denne. Ved
udskiftningen blev det valgt at øge dimensionerne, således at Hesselbæk nu føres i et Ø2200 GAPrør. Tværsnittet for det fuldtløbende rør er således øget fra 2,7 m2 til 3,8 m2. Placeringen af røret i
forhold til vandspejlet er fastlagt i samarbejde med vandløbsmyndigheden. Der er udlagt sten i
vandløbet og etableret en træstøttevæg nærmest rørunderføringen for at beskytte brinker, og der
er etableret en muret stenvæg bag den nye rørunderføring.
Som følge af store vandmængder i området var det i forbindelse med retableringen nødvendigt
midlertidigt at forlægge Hesselbæk. Det indebar, at vejdæmning og -belægning i forbindelse med
hændelsen har måttet retableres over en knap 50 m lang strækning.

Figur 4.7

Rørunderføringen ved Hesselbæk efter reparation. Foto. COWI.

4.2.4
Økonomi
Den samlede anlægsudgift for retableringen af Kirkevej ved Hesselbæk udgjorde i alt 875.000 kr.
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Sikring af dæmning og broanlæg samt dige

4.3.1
Lokaliteten
Sebber Sund forbinder Halkær Bredning, der gennemstrømmes af Halkær Å, med Nibe Bredning i
Limfjorden. Ved byen Sebbersund krydser Løgstørvej (rute 567) sundet via en vejdæmning og en
bro. Broen, der blev etableret i 1983, har en samlet længde på 40 m, og dæmningen der er en
traditionel jorddæmning med en kronebredde på ca. 14 m, er i alt ca. 510 m lang. Løgstørvej
forbinder Aalborg og Løgstør og danner endvidere via rute 29 over Aggersund en alternativ
forbindelse fra Aalborg mod Fjerritslev og Thisted. Vejen bærer en årsdøgntrafik på knap 6.000
køretøjer.
Langs vejen forløber en dobbeltrettet stiforbindelse, som indgår i Limfjordsruten, der er en del af
det nationale cykelrutenet.

Figur 4.8

Løgstørvej ved Sebbersund mellem Halkær Bredning og Nibe Bredning.
Ortofoto: DDO® COWI.

4.3.2
Klimaproblemstillingen
Kotemæssigt ligger Løgstørvej på strækningen forbi byen Sebbersund lavere end ved brokrydsningen over sundet. Vejen ligger omkring kote 1,7-1,8 m mens broanlægget kotemæssigt ligger
omkring 2,9 m. Ved højvande i Nibe bredning er der derfor risiko for oversvømmelse af vejen og
ejendomme i Sebbersund. Med stigende vandstand i Limfjorden er denne risiko blevet forøget
samtidig med at bølgepåvirkningen af vejdæmningen er blevet forøget.
I 2008 opstod der skade på vejdæmningen i form af et hul i asfaltbelægningen tæt ved broen.
Årsagen til skaderne vise sig at være erosion af fjordbunden, som blev konstateret at ligge 2 m
lavere end det projekterede niveau. Pælene under broens mellemunderstøtninger og endevederlag
stod således frit i vandet, og fyld bag endevederlagene var skredet ud i fjorden.
Der havde således været en større erosionspåvirkning af det åbne løb end forudsat ved etablering
af broen – formentlig som en afledt effekt af stormflodsbelastninger i Limfjorden og en større
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afstrømning fra baglandet via Halkær Å end forudsat. Ved undersøgelse af strækningen kunne der
endvidere konstateres erosionsskader på vejdæmningen på begge sider af broen.

Figur 4.9

Afspærring efter konstatering af hul i vejbelægningen. Foto: Aalborg Kommune.

4.3.3
Løsninger
For at sikre de lave dele af Løgstørvej mod den stigende vandstand i Limfjorden er der langs vejen
etableret jorddiger.
Et jorddige kan etableres ved afrømning af muldlag og planering. Herefter udlægges en lerkerne i
ønsket bredde og højde med anlæg 1:2. Leret afdækkes med en filterdug og der udføres en
stensikring mod vandsiden mens der på landsiden udlægges et muldlag. Ønskes diget anvendt som
en rekreativ stiforbindelse bør der på toppen udlægges friktionsfyld i form af stabilgrus afsluttet
med en grusbelægning eller fast belægning. Løsningen med stien på toppen af diget kan i områder
med rørskov eller lignende øge den rekreative værdi af stien ved at give bedre udsigt over
landskabet fra stien (se figur 4.10).
Ved Løgstørvej er valgt en løsning, hvor stien er placeret i terræn bag diget.

Figur 4.10
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Eksempel på jorddige med stianlæg på toppen ved Phoenix See i Dortmund.
Foto: COWI.
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Umiddelbart efter hændelsen, hvor der opstod hul i vejbelægningen, blev der foretaget en
midlertidig reparation af vejen, som skulle fungere frem til en endelig løsning kunne være
realiseret.
I forhold til de opstående erosionsskader var et væsentligt kriterium ved valg af endelig løsning at
undgå negativ påvirkning af miljøet både i anlægsfasen for renoveringen og i den blivende løsning
da området ved Halkær og Nibe Bredning ligger i et Natura 2000 område.
Frem for at løfte fjordbunden til oprindelig dybde, som ville indebære en påvirkning af
vandgennemstrømningen i området, blev det i stedet besluttet at sikre mellemunderstøtninger og
endevederlag med indfatninger af HEB pæle og stålplader – såkaldte københavnervægge – og
foretage opfyld bag disse samt at udlægge et stenlag på fjordbunden.

Figur 4.11

Løsningen med københavnervægge og udlægning af sten på fjordbunden.
Skitse: Rambøll.

Figur 4.12

Opgravning ved broens endevederlag. Foto: Aalborg Kommune.
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For at sikre dæmningen, der ligeledes viste sig at være eroderet over vandspejlet, blev der
foretaget afgravning og udlægning af sten i tre delområder langs dæmningen.

Figur 4.13

Løsning for sikring af dæmningen med sten. Skitse: Rambøll.

4.3.4
Økonomi
Anlægsudgiften ved sikring af broanlægget og dæmningen udgjorde i alt 5,1 mio. kr inklusive
projektering og udførte ekstraarbejder.
Hvis erosionsproblematikken havde været opdaget tidligere kunne blotlægningen af
mellemunderstøtninger og endevederlag eventuelt have været forebygget alene ved udlægning af
sten på fjordbunden omkring disse – en omkostning som ville have været i størrelsesordenen 2
mio. kr. Dette viser, at der kan være god økonomi i at søge at forebygge erosion omkring de bro- og
dæmningsanlæg, som kan være påvirkede af stormfloder og skybrudshændelser.
Omkostningen ved etablering af et jorddige, som diget langs Løgstørvej, vil afhænge af ønsket
bredde og højde og eventuel etablering af sti på toppen af dette. Tager man udgangspunkt i et dige
med en lerkerne på 4 m3/m og en stensætning på 6 m3/m vil anlægsomkostningen være i
størrelsesordenen 6.500 kr/m.
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Opstemning af vandløb og kontrollerede oversvømmelser

4.4.1
Lokaliteten
Storåen har sit løb gennem Holstebro. Til sikring mod oversvømmelse af den omkringliggende
infrastruktur og centrale bydele er der udarbejdet et projekt for tilbageholdelse og opstuvning af
åens vand opstrøms Holstebro i situationer med kraftig afstrømning i åen.

Figur 4.14

Storåens forløb gennem Holstebro. Ortofoto: DDO® COWI.

4.4.2
Klimaproblemstillingen
I situationer, hvor vandføringen i Storåen overstiger ca. 50 m³/sek. vil der erfaringsvis ske
oversvømmelser af de omkringliggende byområder i Holstebro.
En af de største oversvømmelser skete i 1970, hvor vandstanden i Storåen steg til kote +11,30, som
følge af en ekstrem vandføring i åen. På figuren næste side er oversvømmelsen ved denne
vandstandskote skitseret. Som det fremgår af figuren er oversvømmelsen omfattende og dækker
både veje og bygningskonstruktioner m.v.
På baggrund af den foreliggende statistik for vandføringen i Storåen opstår der afstrømningssituationer, hvor vandføringen bliver kritisk ca. 1 gang hver 10 år. Med de forventede
klimaændringer i form af øget nedbør og højere grundvandstand vil kritiske afstrømningssituationer sandsynligvis kunne opstå hyppigere og sandsynligheden for oversvømmelser vil derfor
øges.
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Oversvømmelse ved ekstrem vandføring i Storåen (1970-hændelse). Kort: COWI.

4.4.3
Løsningen
For at undgå omfattende oversvømmelser af private ejendomme og infrastrukturen i Holstebro har
Holstebro Kommune foretaget en vurdering af muligheden for at tilbageholde og opmagasinere en
del af vandet i Storåen i situationer med ekstrem vandføring.
På baggrund heraf arbejdes der nu med en løsning, hvor der opstrøms Holstebro by etableres et
reguleringsbygværk i en dæmning, der går på tværs af åen. Ved hjælp af en nærmere fastlagt
styringsstrategi baseret på vandstanden ved Storebro i Holstebro kan vandføringen i åen styres ved
anvendelse af regulerbare spjæld.

Figur 4.16

Planlagt dæmning og reguleringsbygværk opstrøms Holstebro by

Når der foretages en regulering af vandføringen vil der afhængig af størrelsen på denne ske en
opstuvning og oversvømmelse af de å-nære arealer opstrøms dæmningen, jf. figur 4.17.
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Figur 4.17
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Beregnet udbredelse af oversvømmelse opstrøms reguleringsbygværk/dæmning

Ovennævnte metode vil kunne anvendes andre steder, hvor veje og infrastruktur kan være truet af
oversvømmelse fra vandløb. Da løsningen indebærer at oversvømmelsen fra et område flyttes til et
andet område er det derfor vigtig at der er foretages en vurdering af oversvømmelsernes
konsekvens. Der skal ligeledes indgås erstatningsaftaler med de lodsejere, der vil blive berørt af
oversvømmelserne inden løsningen kan realiseres.

4.4.4

Økonomi

Det er ikke muligt at angive en generel økonomi for tiltag af ovenstående karakter. Økonomien vil
afhænge af bl.a. indgrebets omfang, vandløbets størrelse, muligheder for regulering,
erstatningsaftaler med lodsejere m.v.
Omkostningen ved realisering af løsningen i Holstebro forventes at udgøre 19-32 mio. kr.
Oftest vil denne løsning skulle udarbejdes med henblik på en generel klimasikring af udvalgte
områder og/eller med henblik på opnåelse af miljømæssige fordele, f.eks. ved etablering af
vådområder på de arealer, der planlægges oversvømmet.
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5 STIGENDE VANDSTAND – EKSEMPLER
5.1

Hævning af vejens længdeprofil

5.1.1
Lokaliteten
Vinkelvej er en mindre 6-8 m bred kommunevej med en døgntrafik på ca. 1.200 køretøjer, som
forbinder landsbyen Vinkel og en række ejendomme i det åbne land sydøst for Viborg med Viborg
by. Øst for Bruunshåb krydser vejen Nørreå i et lavtliggende område. Ruten gennem Bruunshåb er
den mest direkte og som følge af få passager af Nørreå indebærer alternative ruter en stor
omvejskørsel.
Vejen følger terræn frem mod Nørreå og løftes godt 1,5 m ved passage af åen. Vejen er ringe
funderet.

Figur 5.1

Vinkelvej krydser Nørreå øst for Bruunshåb. Ortofoto: DDO® COWI

5.1.2
Klimaproblemstillingen
Stigende grundvandsstand og overholdelsen af vandløbsregulativet for Nørreå med hensyn til
grødeskæring indebærer, at der stadig oftere forekommer oversvømmelse af Vinkelvej vest for
Nørreå til stor gene for beboerne i området. Vandsluget ved broanlægget vurderes at være
tilstrækkeligt. I området, som vejen passerer forekommer gytje. Dette jordlag er meget følsomt
over for jordtryk og vand, hvilket også udgør en del af klimaudfordringen.
5.1.3
Løsningen
Viborg Kommune har besluttet at hæve vejens længdeprofil vest for Nørreå. Samlet hæves vejen
over en ca. 600 m lang delstrækning. Som følge af jordbundsforholdene gennemføres først en
forbelastning, hvorefter vejen etableres til fremtidig kote. Der foretages ikke ændringer af
broanlægget ved Nørreå.
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Figur 5.2
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Oversvømmelse af Vinkelvej. Foto: Viborg Kommune.

Anlægsarbejdet foregår i 2 etaper. I etape 1 graves den eksisterende vejkasse bort, og råjorden
belastes herefter med ca. 2 m sand. Samtidig med denne belastning trykkes vandet ud af gytjelaget
ved hjælp af en række dræn, som er boret ned i gytje-laget. Efter udlægningen af de 2 meter sand
udlægges et lag knust asfalt, som skal fungere som midlertidig belægning, indtil det endelige
arbejde skal udføres.
Etape 2 påbegyndes, når den midlertidige vej har sat sig med ca. 50-75 cm og dermed opnået en
større styrke. Viborg Kommune vurderer, at den midlertidige vej med 2 m sand skal ligge i 1-2 år,
inden man kan færdiggøre projektet. I etape 2 fjernes de 2 m sand igen, og man opbygger en ny
vejkasse af leca-letfyld. Oven på dette leca opbygges den fremtidige vej. Den fremtidige vej
kommer til at ligge op til 90 cm højere end den nuværende. Dette bør bevirke, at vejen ikke i
fremtiden vil stå under vand.

Figur 5.3

Princip for hævning af vejprofil.

5.1.4
Økonomi
Anlægsoverslaget for ændringen af vejens længdeprofil udgør ca. 7,7 mio. kr. svarende til ca.
13.000 kr/m.
Investeringen skal ses i sammenhæng med de genevirkninger oversvømmelsen medfører og den
samfundsøkonomiske omkostning, som er forbundet med omvejskørslen i de perioder, hvor vejen
har måttet lukkes på grund af oversvømmelse og den øgede uheldsrisiko, som vand på vejen
medfører.
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Stormflodsværn

5.2.1
Lokaliteten
Toldbodgade er en fordelingsvej, der forløber på nordsiden af Randers Havn. Nord for vejen ligger
Tøjhusgadekvarteret med mindre fremstillingserhverv, håndværksvirksomheder og boliger.
Området, der ligger lavt, rummer mulighed for fremtidig byudvikling og indgår som
udviklingsområde i projektet Byen til vandet. Den samlede trafik i Toldbodgade er i
størrelsesordenen 4-5.000 biler/døgn.

Figur 5.4

Toldbodgade og det bagvedliggende Tøjhushavekvarter. Ortofoto: DDO® COWI.

5.2.2
Klimaproblemstillingen
I forbindelse med stormflod, sker der opstuvning af vand i Randers Fjord og Gudenåen, som fører
til oversvømmelse af de kajnære arealer. Frem til år 2002 medførte stormfloderne oversvømmelser
i Tøjhushavekvarteret, som ud over skader på ejendom også påvirkede tilgængeligheden til
området.

Figur 5.5
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Klimasikringen i Lorentzgade klar til funktion. Foto: COWI.
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5.2.3
Løsningen
Som led i et kvarterløft projekt blev der i 2002 etableret et system til beskyttelse af området nord
for Toldbodgade. Løsningen består dels i en indramning af delområder med spuns afsluttet med en
træramme på toppen. Den samlede længde af spuns udgør ca. 480 m. Ved sidevejen Lorentzgade
er der er etableret et bump, som sammen med tætte svingporte forhindrer vandet i at passere.
Der er udarbejdet en Højvandsplan – en handlingsinstruks – som bl.a. er styrende for lukning og
genåbning af porten i Lorentzgade. Handlingerne er baseret på automatiske målinger af vandstanden i Randers Havn. Ved målinger +1,1 m over daglig vande modtager vagthavende ved
Rensningsanlægget alarmopkald og alarmerer Falck for lukning af højvandsporten. Vagthavende
ved driftsafdelingen følger udviklingen i vandstanden og genåbner porten, når dette skønnes
forsvarligt.

5.2.4
Økonomi
Anlægsudgiften ved realisering af spunsløsningen udgjorde i alt 15,2 mio. kr, svarende til ca. 32.000
kr/m.
Den valgte løsning sikrer ikke tilgængelighed til Toldbodgade, da vejen tillades oversvømmet.
Løsningen indebærer således en accept af, at denne del af byens infrastruktur i perioder kan være
sat ud af spil. Alternativt skulle sikringen have været nærmere fjorden. Investeringen skal i stedet
ses i sammenhæng med den samfundsøkonomiske omkostning, der vil være ved gentagne
oversvømmelser i det bagvedliggende Tøjhushave kvarter. Dette kan have stor betydning for
fastholdelse og udvikling af byfunktioner i området – boliger, erhverv mv - og dermed for
fastholdelsen af en bydel som et økonomisk aktiv i byen.
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Klimavæg

5.3.1
Lokaliteten
Det centrale byområde i Lemvig er beliggende lavt ned mod Limfjorden. Havnefronten har her i dag
primært en rekreativ funktion med opholdsarealer, restaurationer mv. Langs havnen forløber
Havnegade, som fungerer som fordelingsvej i midtbyen. Trafikken på Havnegade udgør i størrelsesordenen 6.000 køretøjer pr døgn. Umiddelbart syd for denne ligger byens gågadeområde.

Figur 5.6

Havnefronten i Lemvig med klimavæggen Le Mur. Ortofoto: DDO® COWI.

5.3.2
Klimaproblemstillingen
Hele det centrale byområde i Lemvig ligger i en lavning, som forbinder Skødbæk, Lemvig Sø og
Limfjorden. Midtbyen er således "truet" af vand fra to sider – afstrømning fra baglandet via Lemvig
Sø og oversvømmelser fra Limfjorden. Historisk har Lemvig midtby gentagende gange været
oversvømmet.

Figur 5.7
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Havnefronten i Lemvig blev i starten af dette årtusinde sikret med et højvandsværn i træ i
varierende højder fra kote 1,74 til kote 2,40 m suppleret med aftagbare porte i aluminium, som
blev opbevaret på kommunens materielgård, og et pumpesystem, som kunne lede vand fra
baglandet til fjorden. Løsningen har siden da 1-2 gange om året været i funktion og medvirket til at
beskytte midtbyen og sikre tilgængeligheden til denne.
Vandstandsstigninger i Limfjorden og stadig højere vandstand ved stormfloder og en rådnende
trækonstruktion har imidlertid gjort, at det i 2013 var nødvendigt at forbedre klimasikringen.

5.3.3
Løsningen
Le Mur Lemvig er en 350 m lang slynget betonmur, der afbrydes af 6 skydeporte i stål. Muren er
udført af præfabrikerede betonelementer (3,0m × 0,4 m), som er placeret på støbte fundamenter
og sammenboltet med vandtætte samlinger. Låsene, der samler de enkelte elementer, er skjult bag
mosaikker.

Figur 5.8

Skydeport mod fjorden. Foto: Lemvig Kommune.

Topkoten for muren er 2,1 m. Foran muren mod fjorden er der opholdsarealer, mens der i
delområder bag muren mod Havnegade er parkeringsmulighed. I forbindelse med parkeringsarealerne er der etableret pumpesumpe, som kan håndtere overskyl og overfladevand fra
baglandet.
Lukningen af skydeportene varetages af kommunens Vej & Park afdeling og foretages på baggrund
af højvandsvarslingerne fra DMI.
Der er hængt byrumsinventar på muren – bænke, plinte mv. – med stor tyngde og robusthed, som
ikke behøver fjernet eller sikret under en stormflod.
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5.3.4
Økonomi
Anlægsudgiften til etablering af betonmuren inklusive 6 skydeporte udgjorde i 2013 6,8 mio. kr,
hvilket svarer til en pris på 19.500 kr. pr meter. Stykprisen for skydeportene var ca. 100.000 kr.
Samlet udgift for omdannelsen på havneområdet var 39 mio. kr.

Figur 5.9

Le Mur som opholdssted. Foto: Lemvig Kommune.

Investeringen skal ses i sammenhæng med den multifunktionalitet, som er blevet realiseret
gennem løsningen. Der er sikret en vigtig vejadgang til midtbyen og samtidig er det lavtliggende
handelscentrum blevet beskyttet mod en oversvømmelsesrisiko. Kontakten mellem midtbyen og
den rekreative havnefront er blevet bibeholdt samtidig med at løsningen har givet nogle nye
muligheder for læ og ophold, som har øget havneområdets attraktivitet.
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Hævede brinker

5.4.1
Lokaliteten
I forbindelse med naturgenopretning ved Skjern Å er åen blevet lagt tilbage i et slynget forløb. Der
er skabt vådområder, som oversvømmes ved høj vandstand i åen og som bidrager til at
tilbageholde næringsstoffer, som ellers var blevet ledt ud i Ringkøbing Fjord. I naturområdet
forløber også veje og stier, som giver adgang til området.

Figur 5.10

Den genslyngede Skjern Å

5.4.2
Klimaproblemstillingen
Når der er høj vandstand i Skjern Å vil oversvømmelser meget hurtigt komme til at berøre alle de
lavtliggende arealer omkring åen. Lavtliggende veje og stier vil dermed også blive utilgængelige, og
det vil ikke være muligt at styre åens forløb.
5.4.3
Løsningen
Løsningen har været at etablere forskellige former for digeanlæg og højere brinker (levéer) til
hindring af uønskede oversvømmelser af eksempelvis færdselsarealer. Afhængig af forholdene blev
anlæggene udført blot med almindelig jord med græs, med klæg i mere udsatte sving og med en
stenbeskyttelse, hvor der forventedes stor erosion eller hvor broanlæg eller lignende skulle
beskyttes. På nogle strækninger viste løsningen med klæg sig ikke at være tilstrækkelig, og måtte
suppleres af nedbrydelige måtter af halm og kokosfibre.
Løsningen med højere brinker kan principielt anvendes mange steder til at sikre lavtliggende veje
og stier langs vandløb.
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Opbygning af forhøjede brinker langs Skjern Å. Skitse: COWI.

5.4.4
Økonomi
Anlægsomkostningen ved etablering af hævede brinker udgør i størrelsesordenen 2.000 kr pr m.
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Kyst og fjorddige

5.5.1
Lokaliteten
Jyllinge Nordmark ligger ud til Roskilde Fjord. Nord for området forløber Værebro Å, der har udløb i
fjorden. Området ligger lavt i terrænet – de laveste bebyggede områder i områder med kote 1,5
eller lavere. Det giver området en høj følsomhed ved høje vandstande i fjorden og åen.

Figur 5.12

Jyllinge Nordmark ved Roskilde Fjord og Værebro Å

5.5.2
Klimaproblemstillingen
Ved stormfloder, som presser vand ind i Kattegat, stiger vandstanden i Roskilde Fjord. I
kombination med regnhændelser medfører dette oversvømmelser i boligområdet Jyllinge
Nordmark både fra fjorden og fra Værebro Å.
I 2013 blev området oversvømmet som følge af stormen Bodil, hvor vandstanden i Roskilde Fjord
nåede op på 2,06 m DVR90 i Roskilde Havn. Senest ved stormen Egon i 2015 var området igen
truet.
Ved stormen Egon udlagde Beredskabsstyrelsen mobile dæmninger omkring Jyllinge Nordmark,
som medvirkede til at hindre oversvømmelse i området.
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Anvendelse af mobile dæmninger under Egon stormen. Foto: Beredskabsstyrelsen.

5.5.3
Løsningen
Forskellige løsninger og forskellige etaper af løsninger af midlertidig og permanent karakter har
været vurderet:




Terrænregulering til kote 1,4 DVR90 og mobil løsning 80 cm
Løsning med diger og spuns
Løsning med fjorddige og ådige med sluse

Der planlægges nu for en permanent løsning omfattende 150 m fløjdige med sluse over Værebro å,
samt i alt 1.119 m højvandssikring, heraf 573 m jorddige og 264 m spunsvæg langs fjorden og 284
m jorddige langs åen.

Figur 5.14:
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Foreløbigt princip for digeløsning. Kilde: Roskilde Kommune.
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5.5.4
Økonomi
Grontmij vurderede i januar 2014 at anlægsomkostningerne ved en løsning med terrænregulering,
mobil løsning og pumper ville udgøre i alt 10,6 mio. kr. Heraf udgør omkostningerne til den mobile
løsning ca. 3,9 mio. kr.
Anlægsomkostningen til den permanente løsning er af Orbicon opgjort til at udgøre 12,5 mio. kr.
for væg og dige mod fjorden, hvortil kommer 5,5 mio. kr. for fløjdige og sluse over Værebro Å. Det
svarer til en samlet omkostning på ca. 14.500 kr/m for klimasikringen af området.
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Afhjælpning af forringet bæreevne

5.6.1
Lokaliteten
Boulevarden er en central bygade i Aalborg med en årsdøgntrafik på godt 5.000 køretøjer pr døgn.
Vejen fungerer som primær rute for bustrafikken, og godt en fjerdedel af den samlede trafik
udgøres derfor af tunge køretøjer.
I forbindelse med en omprofilering af vejen, hvor der blev udlagt brosten som vejbelægning, kunne
der konstateres en hurtig nedbrydning af belægningen. Der var derfor brug for en permanent
løsning, som kunne kompensere for underbundens manglende bæreevne.
Generelt vil problemer med forringet bæreevne kunne opstå som en effekt af klimaforandringer.
Det er denne situation, dette eksempel er rettet imod.

5.6.2
Klimaproblemstillingen
I det aktuelle eksempel var den forringede bæreevne ikke klimarelateret. Der kan imidlertid
forekomme tilsvarende problemer på strækninger, hvor der sker indtrængning af vand i
vejbefæstelsen, og hvor dette nedsætter bæreevnen. Dette kan f.eks. være afstedkommet af et
periodisk eller permanent forhøjet sekundært grundvandsspejl i forhold til det niveau, som er lagt
til grund ved vejens projektering.
I denne situation vil påvirkningen typisk resultere i revnedannelser, som kan øge nedbrydningen af
vejen, eller sporkøring, som kan resultere i vand på kørebanen med deraf følgende risiko for
aquaplaning.

Figur 5.15

Revnedannelse i vejbelægningen. Foto: COWI.

5.6.3
Løsningen
Planlægningen af løsninger på bæreevneproblemer kræver god indsigt og kendskab til den
eksisterende vej. På Boulevarden gennemførtes pladebelastningsforsøg og CPT forsøg til afdækning
af bæreevnen af den eksisterende vej under de bundne lag i den eksisterende vejbefæstelse.
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Planfræsning af asfaltlaget. Foto: COWI.

På Boulevarden i Aalborg fjernede man brostensbelægningen og på underlaget udlagdes et
profileringslag, således at det var muligt at afslutte belægningen med fastsatte lagtykkelser.
På en eksisterende vej, der er krakeleret og ujævn, planfræses overfladen med henblik på også her
at kunne afslutte asfaltudlægningen med forud fastsatte lagtykkelser.
Når underlaget er afrettet enten ved profilering eller planfræsning udlægges stålarmeringsnet.
Stålarmeringsnet placeres imellem asfaltlagene så langt ned i lagene som muligt oven på den
planfræsede/profilerede overflade. Armeringsnettene udlægges med overlæg og fastgøres til
asfaltunderlaget, således at nettene ikke skrider under kørsel med entreprenørmaskiner ved
udlægning af de ovenpå liggende asfaltlag.

Figur 5.17
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Opbygning med stålarmeringsnet på Boulevarden. Skitse: COWI.
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5.6.4
Økonomi
Som følge af et større asfaltforbrug og forberedelse end ved en traditionel forstærkning med asfalt
og større krav til udførelsen er omkostningerne ved realisering af løsningen relativt høje.
Meromkostning pr m² i forhold til en almindelig forstærkning af kørebanen skønnes at være i
omegnen af 100 %. Ved realisering af løsningen skal der påregnes omkostninger til nærmere
analyser af de stedlige jordbundsforhold.
Dette skal ses i forhold til en forlænget levetid og mindre drift ved anvendelse af løsningen.
I eksemplet fra Boulevarden viser det sig, at vejen formentlig når en normal levetid som følge af
den udførte belægning. Den længere levetid og de mindre driftsomkostninger taler derfor for en
anvendelse af løsningen, selvom investeringen er relativ stor.

Figur 5.18
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Boulevarden fem år efter udførelsen af den armerede asfaltbelægning.
Foto: COWI.

61

ANLÆG OG PLANLÆGNING

KLIMAHENSYN I VEJPROJEKTERING

6 VIND OVER VEJEN - EKSEMPLER
6.1

Vindpåvirkning af vejudstyr

6.1.1
Lokaliteten
Kraftigere storme vil overalt på det danske vejnet påvirke vejudstyr. Påvirkningen vil være stærkest
på portaler med store overfladearealer, men også alt øvrigt udstyr til afmærkning af veje og
belysning vil være udsat.

Figur 6.1

Væltet elmast i Hillerød kommune

6.1.2
Klimaproblemstillingen
Vejudstyr skal leve op til forskellige krav i forhold til trafikanternes sikkerhed ved påkørsler og
robusthed i forhold til eksempelvis vindpåvirkningen.
Hyppigere og kraftigere storme har medført, at de hidtidige designregler for vejudstyr ikke
modsvarer den øgede vindpåvirkning. Svigt i vejudstyret påfører vejmyndigheden øgede
omkostninger til vedligeholdelse, samtidig med at sikkerheden som trafikant forringes på grund af
manglende skiltning og risikoen for påkørsel af væltet udstyr.
6.1.3
Løsningen
Nye projekter designes i Danmark efter standarden DS/EN 1991-1-4 Generelle laster – vindlast og
det tilhørende Nationale anneks for Danmark. Ved havari på eksisterende vejudstyr ved påkørsler,
stormskade mv. er det vigtigt at udskiftningen af udstyret ikke foretages i henhold til det
foreliggende projektmateriale men, at projektet gendesignes i henhold til de nye bestemmelser.
For at hindre skader på eksisterende udstyr fra før 2011, anbefales det at, der foretages en
vurdering af konsekvenser af svigt ved kraftig storm. Det er i den forbindelse vigtigt at vurdere om
funderingsforudsætningerne er ændret, som følge af en eventuel ændring af grundvandstanden.
6.1.4
Økonomi
Ændrede funderingsbehov kan eventuelt påvirke omkostningerne ved opstilling og udskiftning af
vejudstyr, men det er ikke muligt at foretage generelle opgørelser heraf.
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Læbeplantning

6.2.1
Lokaliteten
Ved overgange mellem strækninger, hvor omgivelserne omkring vejen skifter fra at være lukkede til
at være åbne, kan der opstå problemer med pludselige skift i styrken af sidevinden, som udgør en
sikkerhedsrisiko – særligt for høje eller meget lette køretøjer.

Figur 6.2

Vindfølsom strækning på E45 ved Skanderborg. Foto: COWI.

6.2.2
Klimaproblemstillingen
En klimamæssig udvikling med hyppigere og kraftigere storme vil kunne øge problemer med
trafiksikkerheden og fremkommeligheden på vejnettet som følge af væltede køretøjer på udsatte
strækninger.
6.2.3
Løsninger
En af løsningerne i forhold til at løse problemer med pludselig kraftig sidevind på en vejstrækning
kan omfatte en forbedret varsling af trafikanterne. Brugen af faste tavler suppleret med vindposer
er anvendt flere steder, men giver måske ikke i tilstrækkelig grad en skærpet opmærksomhed i de
situationer, hvor vindens retning eller styrke er mest problematisk.
En løsning kunne her være at lade lokale målinger af vindstyrke og vindretning være styrende for
en variabel skiltning omfattende A95 Sidevind tavle og eventuelt en lavere skiltet hastighed.
Et supplerende tiltag som kan tages i anvendelse, hvor omgivelserne tillader dette kunne være at
etablere en langsgående læ beplantning som kan dæmpe vinden eller skiftet i styrken af vinden på
tværs af vejen. Virkningen af et sådan plantebælte vi afhænge af beplantningens art, tæthed, højde
og afstand fra kørebanen.
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Resulterende vind

Afstand som funktion af læbæltets højde (H)

Figur 6.3

Effekten af et læbælte på vindhastigheden ved frisk vind i nedstrøms afstand
regnet som funktion af læbæltets højde (H) i meter. Kilde: "How windbreaks
works", Brandle - University of Nebraska & Finch - Soil Conservation Service.

6.2.4
Økonomi
Anlægsudgiften ved etablering af en variabel skiltning styret af en lokal vindmålestation skønnes at
udgøre i størrelsesordenen 0,5-1,0 mio. kr.
Etablering af et plantebælte en lav bevoksning som efter en årrække vil vokse til og give den
ønskede lævirkning anslås at koste 250 kr. pr kvm. Der er heri indregnet en drift i de første 3 år af
beplantningens levetid.

64

marts 2017

ANLÆG OG PLANLÆGNING

KLIMAHENSYN I VEJPROJEKTERING

7 KLIMATILPASNING I BYER - EKSEMPLER
7.1

Forsinkelse og nedsivning med vej- og havebede på boligvej

7.1.1
Lokaliteten – Lindevang i Brøndby Strand
Lindevang er en villavej i Brøndby Strand. Den forbinder Strandskolevej mod nord og Gammel Køge
Landevej mod syd med et svagt fald mod syd. Villaerne ligger med halvåbne haver ud mod vejen.
Der er etableret fortov i begge sider. Vejen er cirka 350 meter lang og der er 28 tilstødende villaer.

Figur 7.1

Lindevang i Brøndby Strand. Ortofoto: Geodatastyrelsen.

7.1.2
Klimaproblemstillingen
Brøndby Kloakforsyning og Brøndby Kommune stod, som følge af store oversvømmelser i området
på offentlige vejarealer og på private grunde med de deraf følgende skader, over for en større
udbygning af kloaksystemet i kvarteret nord for Gammel Køge Landevej. På villavejen er en stor del
af det regnvand, som er faldet på vejen og på grundene, tidligere løbet videre og har givet
problemer med oversvømmelser for vejarealerne og boligområderne nedstrøms.
Det ville være en både omstændelig og dyr løsning at udbygge kloaksystemet. En langt billigere og
bedre løsning var at nedsive en stor del af regnvandet lokalt, så det ikke belaster kloakken. Brøndby
Kloakforsyning (nu HOFOR) og Brøndby Kommune tog derfor initiativ til en række
demonstrationsprojekter bl.a. projektet på Lindevang.
7.1.3
Løsningen
Løsningen består i etablering af regnbede på vejarealet for at forsinke og nedsive regnvandet og for
at sikre en lokal afledning af regnvand. På de enkelte villagrunde blev der etableret flere forskellige
bed- og nedsivningsmodeller. Regnbedene i vejarealet er anlagt, så der er indløb af regnvand fra
fortov og fra kantstenen i længderetningen. Bedene er placeret i forlængelse af fortovene på en
sådan måde, at de fungerer som indsnævringer og forsætninger, og har dermed en
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hastighedsdæmpende virkning. Bedede er tilplantet med græsser og stauder, der er med til at
skabe variation og forskønne vejen.

Figur 7.2

Etablering af regnvandsbede i vejarealet. De gule halvcirkler på illustrationen
angiver ud- og indkørselsradius for trafik til de enkelte parceller. Illustration:
Orbicon.

Figur 7.3

Principskitse af regnbede. Vandet løber ind i toppen til forbassinet og fortsætter
derefter ind i selve bedet, hvor det siver ned. Med henblik på meget kraftige
regnskyl er der lavet et overløb fra bedet til det eksisterende kloaksystem.
Illustration: Teknologisk Institut.
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Billede Tv.: Nedlægning af faskiner(blå plastkasser) med afstivning, så hverken vej
eller fortov falder sammen. Billede Th.: Ovenpå faskinerne lægges fiberdug og
derefter etableres bedene. Foto: Orbicon.

Haverne på Lindevang er meget forskellige, og derfor er der valgt forskellige løsninger med bl.a.
nedgravede faskiner, regnbede og fordybninger i græsplænerne.
Hvilken kombination, der blev valgt til de enkelte haver, blev besluttet af de enkelte haveejere i
samråd med et team bestående af folk med forskellig faglig baggrund fra Brøndby Kloakforsyning
(HOFOR), Brøndby Kommune, Orbicon, Per Aarsleff og Lars Voss. Teamet har forud for
omlægningen besøgt samtlige haveejere og vurderet, hvilke løsninger, der var de mest velegnede.
Vejprojektet blev udviklet i Innovationskonsortiet Byer I Vandbalance med deltagelse af Brøndby
Kloakforsyning (HOFOR), Spildevandscenter Avedøre, Brøndby Kommune, Københavns Universitet
(KU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser
(GEUS),Teknologisk Institut (TI) Per Aarsleff A/S, Wavin og Orbicon.
På trods af vanskelige jordbundsforhold med leret jord har løsningerne i de 15 haver stor effekt.
Når det regner kraftigt ledes overløbsvand fra haverne sammen med vejvandet til regnbedene,
hvor det renses og nedsives. I alt er der regnvand fra cirka 2.200 kvadratmeter tagareal, der nu
ledes til lokal nedsivning i stedet for som tidligere at blive ledt til fælleskloakken.
Projektet er dimensioneret til at kunne håndtere en 5-års-hændelse. En 5-års hændelse er den
kraftige nedbørshændelse, der statistisk set kun forekommer én gang hvert 5. år.
Projektet er et demonstrationsprojekt, som viser, hvordan det er muligt at afkoble en stor del af
regnvandet fra fælleskloakeringen. Perspektivet i projektet er, at hvis flere grundejere i området
benytter tilsvarende løsninger, vil en udbygning af de nuværende afløbssystemer kunne undgås
eller begrænses.
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Lindevang. Regnvandsbed – med steler og forbassin. Foto: HOFOR.

Da projektet i Brøndby Strand gik i gang i 2011, var det et af de første projekter, som inddrog en
stribe grunde på samme vej i lokal afledning af regnvand. Projektet stod færdigt i slutningen af
2012.

Figur 7.6

Eksempel på regnbed i privat have med græsser og stauder. Foto: HOFOR.

7.1.4
Økonomi
Anlægsoverslaget var på 150.000 kr. pr. bed. Den samlede pris for de i alt 7 bede blev 1.030.000 kr.
og blev finansieret af Brøndby Kloakforsyning. Haveprojektet er delvis privatfinansieret fra de cirka
23.000 kroner, som hver haveejer har fået retur fra forsyningen for at afkoble sit regnvand fra
kloaksystemet. Resten har Brøndby Kloakforsyning finansieret.
Vedligehold de første 2 år koster 15.000 kr pr år. De efterfølgende år koster vedligeholdelsen
omtrent 6.000 kr. pr. år. Priserne er excl. moms.
Der er tale om et demonstrationsprojekt, hvilket betød, at omkostningerne var højere end det,
man kan forvente, når de forskellige leverandører omsætter løsningerne til standardydelser.
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Permeable belægninger på boligvej

7.2.1
Lokaliteten - Helenevej på Frederiksberg
Helenevej er en ca. 150 meter lang, blind boligvej i den østlige del af Frederiksberg.
Helenevej var før ombygningen en privat fællesvej, som Frederiksberg Kommune gerne ville
overtage, men inden da skulle grundejerne sætte den nedslidte vej i forsvarlig stand.

Figur 7.7

Helenevej på Frederiksberg. Ortofoto: Geodatastyrelsen.

7.2.2
Klimaproblemstillingen
Ved kraftige regnskyl har området omkring Helenevej gentagne gange været ramt af store
oversvømmelser. Værst gik det til i sommeren 2011, hvor det massive skybrud forårsagede store
ødelæggelser både for kommune og beboere på offentlige veje og på private arealer.
Frederiksberg Kommune havde før skybruddet i 2011 planlagt at anlægge en ny, større kloak for at
afhjælpe problemet, men ønskede i forbindelse med kommunens klimasikringsplan at udføre
forskellige pilotprojekter, og bl.a. på bagrund af borgerhenvendelser blev Helenevej udvalgt.
Ved kraftig regn belastedes Helenevej endvidere af indstrømmende vandmængder fra Bülowsvej,
der løb videre ind på de private grunde.
7.2.3
Løsningen
For at kunne reducere og forsinke vandmængderne på den smalle villavej blev det besluttet at
etablere en permeabel belægning. Vejen stod færdig i efteråret 2012.
Den nye vejbelægning på Helenevej består af permeable belægningssten i beton med 15 mm brede
fuger af drænende grusmateriale, som tillader store regnvandsmængder at sive igennem. Under
belægningsstenene er der et 40 cm tykt lag af drængrus, der fungerer som et regnvandsreservoir
med en kapacitet på 75 kbm, hvorfra vandet langsomt kan nedsive.
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1,5 cm brede fuger.
Foto: Dansk Beton.

Efterfølgende blev infiltrationsevnen i sommeren 2014 målt til 700 mm i timen. Erfaringerne fra
udlandet siger imidlertid, at infiltrationsevnen vil falde kraftigt de første 5-8 år efter anlæg,
hvorefter den vil stabilisere sig. Faldet kommer, efterhånden som organisk materiale hober sig op i
fugerne og reducerer permeabiliteten. Derfor skal fugerne formentlig udskiftes efter tre år.
Bærelaget på den nye vej giver op til 30 % mere plads til opsamling af vand end konventionelle
veje, hvilket svarer til omkring 300 liter pr. kbm grus.
Da skybruddet i 2011 var værst, faldt omkring 52 mm regn på tre timer, men den nye belægning er
designet til at kunne klare langt større vandmængder.

Figur 7.9
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Helenevej efter ombygningen. Foto: Geodatastyrelsen.
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Helenevej i regnvejr efter ombygningen. Foto: Frederiksberg Kommune.

Den permeable belægning er ikke det eneste nye tiltag i området. Tidligere er en stor mængde
overfladevand løbet til fra den tilstødende Bülowsvej, men ved at hæve kantsten, cykelsti samt
fortov på Bülowsvej forbliver vandet nu også her.

Figur 7.11
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Fotomontage, som illustrerer Helenevej før og efter den permeable belægning.
Foto: Frederiksberg Kommune.
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Opbygningen af Helenevej. Foto: Frederiksberg Forsyning.

7.2.4
Økonomi
Den nye vejbelægning på Helenevej er et eksempel på, hvordan en medfinansieringsordning, hvor
betalingen er delt mellem beboerne og klimamidler fra Frederiksberg Forsyning, kan bane vej for
klimatilpasningsprojekter i et samspil mellem borgere, kommune og forsyning. Ombygningen til
permeabel vejbelægning har kostet 920.000 kr, excl. projektering, mens en traditionel løsning med
bl.a. udbygning af kloaknettet ville have kostet 3,5 mio. kr.
Medfinansieringsordninger i Københavns og Frederiksberg kommuner betyder, at det nu er muligt
for boligforeninger og private fællesveje at få hjælp til klimatilpasningsprojekter (regnbede,
regnvandsgrøfter og nedsivningsløsninger), der skaber mere plads til regnvandet.
Frederiksberg Kommune står for drift og vedligeholdelse incl. den del af driften, der sikrer, at vejen
beholder sin permeable funktion.
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Permeable belægninger på trafikvej

7.3.1
Lokaliteten - Lufthavnsvej i Nørresundby
Lufthavnsvej er en af hovedfærdselsårene til Aalborg Lufthavn.
Vejen betjener kollektiv trafik og er adgangsvej for Forsvaret til lufthavnen samt adgangsvej til en
lang række private virksomheder. Passagerer og andre besøgende til lufthavnen har ikke adgang
hertil via Lufthavnsvej.
Der kører ca. 1.800 biler/døgn på vejen, og med undtagelse af et kort stykke i den sydlige del er
vejen beliggende uden for byzone med en hastighedsbegrænsning på 60 km/h.

Figur 7.13
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Lufthavnsvej i Nørresundby. Ortofoto: Geodatastyrelsen.
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Lufthavnsvej før ombygningen ved Taghold set mod nordvest.
Foto: Geodatastyrelsen.

7.3.2
Klimaproblemstillingen
Lufthavnsvej er bygget af gamle betonplader omkring 2. Verdenskrig. Kloakforsyningen skulle i gang
med at grave op til en ny pumpe, og da den eksisterende vej alligevel skulle fjernes, blev forskellige
alternativer overvejet og tænkt sammen med klimasikring. Tidligere havde der været tilfælde, hvor
kloakkerne i området løb over ved kraftig regn.
7.3.3
Løsningen
Det blev derfor besluttet at lave et forsøg i fuld skala og lægge en belægning på Lufthavnsvej, der
kunne absorbere og forsinke store mængder regnvand.
Vejen udgør en strækning på 1,7 km, som er blevet udlagt med permeabel (vandgennemtrængelig)
asfalt. Omlægningen blev færdig i efteråret 2015.
Grundlæggende består opbygningen af to komponenter. Øverst et lag permeabel asfalt og
herunder i vejkassen et 40 cm tykt lag DrænStabil, som består af en særlig blanding af knuste
skærver, som kan rumme og opsamle meget mere vand end sædvanligt. I siderne af vejen er
anbragt en lodret fiberdug, der virker som et filter, så der ikke trænger sand ind derfra.
På den nye Lufthavnsvej er der i alt anvendt 12.000 ton DrænStabil og 4.500 ton asfalt, hvilket
svarer til 14.000 kvm vej, og som gør Lufthavnsvej – på nuværende tidspunkt - til den største af sin
art i Danmark. Bærelaget giver mulighed for op til 30 % mere plads til opsamling af vand end
konventionelle veje, hvilket svarer til omkring 300 l pr. kbm grus.
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Illustration af hhv. permeabel asfaltbelægning og traditionel løsning.
Illustration: NCC.

Lufthavnsvej er udformet til at håndtere 100-årsregn, som er 39 mm regn på en halv time – eller 59
mm. regn fordelt over fire timer. Levetiden er anslået til 100 år.
Alle materialer fra den gamle vej er blevet genanvendt. De gamle betonplader er blevet knust og
brugt til vejbyggemateriale.
Tidligere løb vandet fra vejbelægningen i en fælles kloak. Nu er regnvand og spildevand separeret,
og dermed belaster regnvandet fra vejen ikke længere spildevandskloakken. Samtidig er der opsat
tre målerbrønde i den nye vej, der måler, hvad der sker i vejkassen under kraftig regn såsom
grundvandstandsændringer og nedsivningstid.

Figur 7.16
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Nærbillede af asfalten på Lufthavnsvej.
Foto: Rambøll.
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Figur 7.17

Lufthavnsvej under ombygning, bemærk Drænstabil-gruset, som er store
stenskærver, frem for det normale sand-grus. Foto: NCC.

Figur 7.18

Lufthavnsvej efter anlæg af den permeable belægning set mod nordvest.
Foto: Rambøll.
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7.3.4
Økonomi
De samlede udgifter til etablering af den nye belægning beløb sig til 11 mio. kr.
Projektet blev finansieret dels fra kommunens asfaltkonto og dels fra vej- og kloakforsyningen, da
både vej og kloak skulle renoveres.
Kommunen anlagde samtidig 3,4 km cykelsti langs vejen, hvorfor en del af finansieringen også blev
hentet fra kommunens midler til stiprojekter. De 11 mio. kr. er excl. cykelstien.
Aalborg Kommune står for drift og vedligeholdelse af vejen.
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Cykel- og gangsti som regnvandsbassin

7.4.1
Lokaliteten - Strømøvænget i Middelfart
I et villakvarter i det sydlige Middelfart ligger en cykel- og gangsti, som forbinder Bornholmsvej med
Østre Hougvej. Stien er 650 m lang og ligger i skellet mellem 6 vænger. Mod nord fra vest ligger
Tunøvænget, Strømøvænget og Fejøvænget. Mod syd fra vest ligger Siøvænget, Lyøvænget og
Bogøvænget.

Figur 7.19

Cykel- og gangsti ved Strømøvænget i Middelfart. Ortofoto: Geodatastyrelsen.

7.4.2
Klimaproblemstilling
Der var problemer i området med lokale oversvømmelser af stier, boligveje og private haver,
hvilket skyldtes, at regnvandet ikke kunne ledes væk ved store nedbørsmængder, da kloakken ikke
har tilstrækkelig kapacitet. Parceludstykningen er fra 1980’erne, og kloakken blev projekteret ud fra
andre forudsætninger, end man ville have gjort i dag.
En hydraulisk model blev udført og viste, at en forøgelse af kapaciteten af kloaksystemet
nedstrøms Strømøvænget bliver meget omfattende og dyr. Dertil kom, at jordbunden i området
heller ikke egner sig til nedsivning.
En typisk løsning på den manglende kapacitet og oversvømmelsesproblemet ville derfor være at
anlægge en kloak (et rørbassin) i terrænet til at holde vandet tilbage. Men på grund af områdets
kuperede terræn og et begrænset areal ville det være vanskeligt at etablere et tilstrækkeligt stort
rørbassin, ligesom rørbassinet heller ikke vil kunne rumme ekstra volumen til den fremtidige
klimasikring.
7.4.3
Løsningen
På grund af den manglende plads til et tilstrækkeligt stort rørbassin, blev det – samtidig med, at der
blev etableret et nyt rørbassin - besluttet at ændre på den eksisterende cykel- og gangsti i
parcelhusudstykningen for at kunne tilbageholde vandmængderne.
Stien er oprettet og er sænket cirka 20 cm og afsluttet med høje kantsten på begge sider - en
løsning, der rent visuelt falder naturligt ind i parcelhusudstykningen. På den måde er der skabt et
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stort, ekstra opstuvningsvolumen i området. Denne ekstra opstuvningskapacitet på cykel- og
gangstien har bevirket en klimastilpasning af kloakken med 100 kbm ekstra volumen. Projektet stod
færdigt den 1. juni 2010.
Beregningsmæssigt vil der kun stå vand på cykel/gangstien hvert 5. år, når rørbassinets volumen på
70 kbm er opbrugt. Kun i de tilfælde skal fodgængere og cyklister på de tilstødende vænger finde
alternative ruter.
I processen blev der afholdt borgermøder med de parcelhusejere, som har været ramt af vand i
haverne. Der har været meget positiv tilbagemelding over for den valgte løsning, og borgerne har
interesseret fulgt med i projektet fra start til slut.

Figur 7.20
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Cykel- og gangstien før ombygningen. Under stien er der etableret rørbassin for de
seks vænger. Foto: Middelfart Kommune.
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Cykel- og gangstien efter ombygningen, under stien findes det nye større rørbassin.
Foto: Middelfart Kommune. Cykel- og gangstien bør være forsynet med afstribning
ved lygtestanderne.

7.4.4
Økonomi
Ombygningen af cykel/gangstien har kostet cirka 900.000 kr., hvoraf etableringen af kantstenene,
som er begrænsningen på opstuvningsbassinet, udgør cirka 100.000 kr.
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Trafikvej med terrasseregnbede og forsinkelsesbassin

7.5.1
Lokalitet - Lystrupvej i Lystrup ved Aarhus
Lystrup er et byområde beliggende ca. 10 km nord for Aarhus med 10.000 indbyggere. Området
ligger på en bakkeskråning skrånende mod syd. Byområdet gennemskæres øst-vest af jernbanen og
længere mod syd bremser en motorvej regnvandets naturlige vej.
Lystrupvej er en central nordsydgående trafikvej. Lystrup Centervej forbinder Lystrupvej i vest med
Sønderskovvej i øst.

Figur 7.22

Lystrupvej. Ortofoto: Geodatastyrelsen.

7.5.2
Klimaproblemstillingen
I august 2012 resulterede et skybrud i Aarhus-området i oversvømmelser af både huse, veje og
motorvejstilkørsel i Lystrup.
For at undgå lignende oversvømmelser med deraf følgende skader på offentlige veje og private
arealer i fremtiden har Aarhus Kommune i samarbejde med Aarhus Vand igangsat et pilotprojekt,
som skal bibringe erfaringer til Aarhus Kommunes kommende handlingsplan for klimatilpasning.
Projektet består i sin helhed af 12 delprojekter, der ved store regnmængder skal sikre Lystrup mod
oversvømmelser gennem blandt andet etablering af dæmninger, opstemning og nedsivning på
grønne områder og re-design af veje.
Lystrupvej har et meget stort længdefald, og ved kraftige regnskyl er hastigheden på
overfladevandet på vejbanen så stor, at den traditionelle vejafvanding ikke fungerer effektivt. Det
underliggende regnvandssystem bliver fyldt, så der efterfølgende sker stuvning til terræn.
Overfladevandet løber i stedet hen over rendestensristene og videre ned til byens lavtliggende
områder med oversvømmelser til følge.
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Illustration, der viser vandets bevægelser og opstuvning i området med de to
primære bilveje, Lystrupvej og Sønderskovvej. Illustration: Aarhus Kommune.

Vandet løber i dag primært i kloakkerne under Lystrupvej og Sønderskovvej gennem Lystrup fra
nord mod syd og samles ved et motorvejskryds nedstrøms.
De 12 projekter skal samlet set sikre, at vandet fra 2017 ledes under motorvejen via en
eksisterende faunapassage og via en ny rørføring ud til områder, hvor vandet ikke gør skade.

Figur 7.24
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Bunden af Lystrupvej under regnen i august 2012. Foto: Axel Schütt/Aarhus
Stifstidende.
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7.5.3
Løsningen
For at forbedre vejafvandingen på Lystrupvej er der arbejdet med flere løsninger.
Vejen er i 2014-2015 omlagt i en blød kurve med en forholdsvis kraftig sidehældning mod vest, og
al opstrøms vejvand ledes nu til tre terrasse-regnbede i vejens vestside, som vejomlægningen har
givet plads til. Fra disse bede løber vandet videre til et stort, åbent forsinkelsesbassin i et grønt
areal øst for vejen. Vejens sidehældning har også en hastighedsdæmpende funktion på 50 km/h
strækningen, da man som billist føler hældningen i en sådan grad, at man nedsætter hastigheden.
Den tidligere lige strækning gjorde, at farten var en del højere end 50 km/h.
Der er således tale om en alternativ afvanding, der opfylder to funktioner alt efter typen af
regnvejr:
Ved hverdagsregn, hvor der er kapacitet nok i afløbssystemet, ledes overfladevand fra vej- og
stiareal langs kantstenslinjen til traditionel afvanding med regnvandsbrønde og videre til den
eksisterende regnvandsledning nedstrøms. Det eksisterende regnvandssytem er ændret, så
regnvandet altid ledes til regnvandsbassin og regnbed.
Ved ekstremregn, hvor kapaciteten er opbrugt og regnvandsbrøndene ikke fungerer effektivt, ledes
vandet i stedet til forsinkelsesbassinet. På et stykke af Lystrupvej er kantstenen i østsiden etableret
med en lysning på kun to cm og ligeledes i vejens østside er der etableret en fællessti med fald væk
fra vejen. Denne enkle men alligevel robuste udformning sikrer, at overfladevand ledes på tværs af
fællesstien til terræn og derfra videre ud til forsinkelsesbassinet.
Projektet er dimensioneret til en 100-årshændelse, som er 39 mm regn på en halv time – eller 59
mm regn fordelt over fire timer. Levetiden er anslået til 100 år.

Figur 7.25
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Lystrupvej til højre og Lystrup Centervej til venstre, før ombygningen. Foto: Aarhus
Kommune.
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Lystrupvej - til højre ses de tre terrassebassiner, som er forbundet med
forsinkelsesbassinet til venstre for vejen. Foto: Ole Hartmann Schmidt/Aarhus
Vand.

7.5.4
Økonomi
Hele projektet (alle 12 tiltag) har kostet 30 mio. kr. i anlæg. Det skal sammenholdes med, at en ny
regnvandskloak til ekstremregn ville koste 280 mio. kr.
Halvdelen af projektet finansieres direkte af Aarhus Vand, og den anden halvdel finansieres via
medfinansieringsreglerne. Borgerne har ikke fået ekstraudgifter. De betaler deres
vandafledningsafgifter, som de plejer.
Projekterne udføres af Aarhus Kommune og Aarhus Vand.
Totalt har omlægningen af Lystrupvej kostet ca. 2,55 mio. kr. inkl. alle omkostninger. Hertil kommer
Aarhus Vands udgifter til regnvandsbed på den ene side af vejen og bassin på den anden.
Ud over anlægsudgifter er der i projektet øgede driftsudgifter. For eksempel skal de tre terrassebassiner og forsinkelsesbassinet oprenses hver 15. - 25. år. Driftsudgifter til skybrudsløsningerne
afholdes af de respektive projektejere.
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Fordelingsvej med LAR-løsning ved afvanding i midterrabat

7.6.1

Lokaliteten - Trekroner Parkvej ved Roskilde

Trekroner Parkvej er en 1,3 km lang nord-sydgående fordelingsvej i Trekroner øst for Roskilde.
Trekroner er en ny bydel i den østlige udkant af Roskilde. Det er et udbygningsområde for boliger,
erhverv og institutioner i Roskilde Kommune. Området er på ca. 250 ha og fuldt udbygget bliver
Trekroner et bysamfund bestående af godt 2.400 boliger og 5.000 indbyggere. Kommunen har fra
starten af planlægningen arbejdet bevidst med grønne og blå strukturer. Dette er specielt
gennemført i den østlige del af Trekroner.

Figur 7.27

Trekroner Parkvej. Ortofoto: Geodatastyrelsen.

7.6.2
Klimaproblemstillingen
Rammelokalplanen for Trekroner øst bestemmer, at regnvandet skal bruges til at danne en synlig
blå struktur i området ved at lede vandet oven på jorden til lokale recipienter i et LAR-system (lokal
afledning af regnvand). Så i stedet for i traditionelle rørledninger flyder regnvandet i grønne render
eller i granittrug langs vejene og afledes til lokale recipienter, hvor der er plads til også store
regnhændelser. Klimahensynet går hånd i hånd med det åbne vandsystems fordele for oplevelser
og leg og med biologisk mangfoldighed, idet det tidligere landbrugsland har fået en øget
naturværdi via byudviklingen.
7.6.3
Løsningen
Trekroner Parkvej er anlagt anlagt i etaper fra 2005 - 2010 efter princippet, som er vist på figur 7.28
og figur 7.29. Vejen er designet med fællesstier, skillerabatter med træbeplantning og belysning
samt to selvstændige kørebaner adskilt af en bred midterrabat. Det specielle er, at tværprofilet har
et fald fra fællesstiernes yderside til midterrabatten. Midterrabatten skråner fra begge sider ind
mod den lidt dybere midterrende, som opsamler vejvandet - samt hindrer kørsel på tværs af
rabatten.
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Midterrenden er opbygget med et sandfilter i bunden og et topslidset dræn, så vejvandet bliver
filtreret i filterkassen og siver ned til drænet. Regnvandet ledes derefter videre til et regnvandsbassin og tilsluttes Marbjerg Bæk syd for Langebjergsøerne.
Den brede midterrabat, dvs. vandrende, er tilsået med græsser og urter fra den danske flora. Ud
over rodzones bidrag til rensning af vejvandet er den frodigt blomstrende midterrrabat en
oplevelse for beboerne og en vigtigt insektlokalitet.
Vejens sidehældning giver ingen problemer i de lange kurveforløb. Vejen er beliggende i byzone
med en hastighedsbegrænsning på 50 km/h i den sydlige del og 40 km/h, hvor der er tilknyttet
boligveje.
Overfladevandet fra Trekroner Parkvej renses i flere trin:




Først i midterrabatten gennem græs-/urtevegetationen. Her opslemmes salt, olierester og
bitumen.
Derefter ledes vandet via midterrenden gennem filtersand til et dræn, hvor salt, olierester og
bitumen indlemmes, inden vandet ledes til:
Regnvandsbassin med filtergrus, hvor vandet siver igennem og renses, inden det udledes til
Langebjergsøerne

Figur 7.28

Snit i 30 meter profil i Trekroner Parkvej med afvandingstrug og nedgangsbrønde i
midterrabatten. Illustration: Rambøll.

Figur 7.29

Snit i 50 meter profil i Trekroner Parkvej med afvandingstrug og nedgangsbrønde i
midterrabatten. Illustration: Rambøll.
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Trekroner Parkvej, 50 m profil fra vejskel til vejskel med afvandingstrug i
midterrabatten. Foto: Rambøll.

7.6.4
Økonomi
Anlægsøkonomien for selve Trekroner Parkvej ekskl. afvanding og ledninger er beregnet til at ligge
på stort set samme niveau som for tilsvarende veje.
Der blev desuden gennemført en totaløkonomisk beregning af Lar-systemet for Trekroner øst, hvor
et traditionelt ledningssystem med en levetid på 70 år blev sammenlignet med det planlagte
overfladiske afvandingssystem med en forventet levetid på 20 år. Beregningen viste en lavere
anlægspris for anlæg af det overfladiske LAR-system end for et traditionelt system, men højere
løbende driftsudgifter ved LAR-systemet. Totaløkonomisk viste beregningen, at LAR-systemet over
en periode på 70 år total set var billigere end det traditionelle system.
Efter 10 års drift vurderes LAR-systemet at have længere holdbarhed end den forventede levetid på
20 år, hvilket gør, at totaløkonomien for grøfterne bliver bedre end beregningen.Hertil kommer, at
driften er mindre omkostningstung end forudsat i beregningerne, hvilket giver en yderligere
økonomisk fordel til LAR-systemet.
Sammenfattende kan det konstateres, at når man efter 10 år vurderer det samlede projekt, tegner
både økonomien, funktionaliteten, beboernes reaktioner, naturindholdet osv. et positivt billede af
LAR-løsningen i Trekroner øst, herunder af løsningen for Trekroner Parkvej.
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Opholdstorv, forsinkelse og tilbageholdelse i regnmagasin/regnbassin

7.7.1
Lokaliteten - Sløjfen på Frederiksberg
Pladsdannelsen Sløjfen og Lindevangsparken ligger på Frederiksberg mellem Peter Bangs Vej og
Finsensvej.
Lindevangsparken er med sin placering på det vestlige Frederiksberg, og med mindst 500 m til
andre rekreative arealer, et vigtigt grønt åndehul.
Sløjfen og Lindevangsparken er et pilotprojekt med fokus på klimatilpasning og skybrudssikring
under Vandplus, som er et samarbejde mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt
Naturstyrelsen.

Figur 7.31

Sløjfen. Ortofoto: Geodatastyrelsen.

7.7.2
Klimaproblemstillingen
Sløjfen og Lindevangsparken ligger placeret mellem to lavpunkter nord og syd for parken og
pladsen.
Den 2. juli 2011 forekom en ekstrem nedbørshændelse på Frederiksberg både med hensyn til
volumen og intensitet. Hændelsen medførte store skadevoldende oversvømmelser. Ved dette og
andre skybrud løb overfladevand fra tage og terræn langs vejene og samlede sig i bl.a. lavpunktet
syd for Lindevangsparken ved Peter Bangs Vej og ved Sløjfen og skabte oversvømmelser og
forårsagede skader på kørebanen og i områderne syd for vejen. Dette skybrud understregede
nødvendigheden af at beskytte områderne mod oversvømmelser.
Situationen forværredes af, at området er fælleskloakeret. Når kloakkapaciteten ikke kan følge
med, oversvømmes området derfor ikke blot med regnvand men tillige med kloakvand.
7.7.3
Løsningen
Formålet med projektet har været dels at flytte regnvand nord for projektområdet ind i parken og
dels at tilbageholde så meget regnvand som muligt i Lindevangsparken og på Sløjfen, så det ikke
løber videre til området syd for parken ved Peter Bangs Vej og skaber oversvømmelser der.
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Lindevangsparkens kant mod byen var før ombygningen tilgroet, og parkens tilbud var relativt
begrænset. Som en del af projektet er parken blevet renoveret, og der er kommet flere faciliteter,
læringsmuligheder og mere varierede naturoplevelser.

Figur 7.32

Sløjfen set fra syd før ombygningen. Foto: Geodatastyrelsen.

Figur 7.33

Sløjfen efter ombygningen set fra syd med Lindevangsparken i baggrunden. Foto:
Marianne Levinsen/Carsten Ingemann.
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Sløjfen var før ombygningen en gennemgangsplads med parkering. En mindre del af parkeringen er
bibeholdt, men den primære del af pladsen er omdannet til et nyt byrum med nye aktiviteter.
Projektet stod færdigt november 2015.
Projekt har fokus på de faciliteter, som både indeholder tekniske og rekreative funktioner.
Resultatet heraf er dobbeltfunktioner, der både har en teknisk værdi, fordi de kan tilbageholde,
nedsive og evt. rense regnvand, og en rekreativ værdi, fordi de giver nye muligheder for byliv,
aktiviteter og læring. Sløjfen er udformet, så den minimerer risikoen for oversvømmelse i den
omkringliggende by og samtidig bidrager til at skabe nyt, varieret liv på pladsen.
Det centrale element på pladsen er en spiralformet mur og vandkunst, der omkranser en svagt
hældende plads. Sammen med en underliggende faskine udgør den skålformede plads et
forsinkelsesbassin, som afgrænses af muren, som sikrer, at vandet ikke løber videre ud på Peter
Bangs Vej, der er et lokalt lavpunkt, hvor vandet plejer at samles.
Sløjfen har et samlet opland på 9.000 kvm. Bassinet på Sløjfen har et samlet magasinvolumen på
700 kbm, fordelt på 500 kbm i en faskine under jorden og 200 kbm over jorden. Sløjfen modtager
regnvand fra vejene syd og øst for Lindevangsparken. Bassinet vil kunne håndtere en 100-års
hændelse.
Muren fungerer både som siddemøbel og rumskabende element. Selve muren er 78 m lang og 1,1
meter bred og danner, set oppefra, en fibonaccispiral. På toppen af muren er der en bred
vandrende, hvor vandet løber fra spiralens yderste punkt for til sidst at falde ned midt på pladsen
og springe op igen i form af et springvand. Muren kan holde regnvand tilbage og er samtidig både
en bænk og vandkunst. Fibonaccispiralen følger det gyldne snit, og tanken er, at skoleklasser kan
bruge byrumsmøblet og vandinstallationen til undervisning.

Figur 7.34
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Koteplan der viser, hvordan der er arbejdet med terrænet for at kunne lede vandet.
Illustration: Marianne Levinsens Tegnestue.
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7.7.4
Økonomi
Udgifterne til ombygning af Sløjfen har samlet beløbet sig til 13,6 mio. kr. Frederiksberg Forsyning
har finansieret 10,1 mio. for jordarbejder, støbning, faskine, ledningsarbejder m.m., mens
Frederiksberg Kommune har finansieret 3,5 mio. kr. for brolægning, støbning, springvand m.m.
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Opholdstorv, forsinkelse og nedsivning i regnbassiner og regnbede

7.8.1
Lokaliteten - Tåsinge Plads på Østerbro i København
Tåsinge Plads ligger på det nordlige Østerbro i København ca. 300 m nord for Fælledparken mellem
Ourøgade og Tåsingegade. Pladsen er en del af Sankt Kjelds Kvarter, som indgår i Klimakvarter
Østerbro, Københavns første klimatilpassede bydel.

Figur 7.35

Tåsinge Plads før ombygningen. Orthofoto: Geodatastyrelsen.

7.8.2
Klimaproblemstillingen
Skt. Kjelds Kvarter er udpeget som udstillingssted for klimatilpasning for Københavns Kommune og
udgør, under overskriften Det Første Klimakvarter, stedet for en række nytænkende og
performative byrumsprojekter, som alle kombinerer klimatilpasning med byudvikling. Fælles for
projekterne er, at de demonstrerer klimatilpasning i tæt, eksisterende by og bruger
regnvandshåndtering som et middel til at disponere uderummene bedre og optimere byen både
fysisk og socialt.
Visionen er at skabe et nyt blik på byen, hvor regnvand ikke længere bliver set som et problem, der
skal ledes hurtigst muligt ned i kloakken, men som en ressource, der kan skabe nye oplevelser i
byen.
Før ombygningen af Tåsinge Plads var der ved kraftig regn, som ved den ekstreme hændelse 2. juli
2011, flere tilfælde af, at kloakkerne løb over og gav oversvømmelser med deraf følgende skader
på vejene og i ejendommene.
7.8.3

Løsningen

Omlægningen af Tåsinge Plads er sket i to etaper, første udført i 2014 og anden i 2015.
1.000 kvm asfalt er blevet omdannet fra vejbane til grønt areal og 1.000 kvm asfalt er blevet
omdannet fra vejbane til byrum.
I alt håndteres vand fra knap 8.000 kvm. Heraf er der ca. 3.000 kvm areal (tagflader fra de
omkringliggende bygninger og det grønne område), der nedsives lokalt og således er helt
ude af kloaksystemet. De omkringliggende veje og tagvand fra den vestligste del af
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Tåsingegade, som håndteres i separat regnvandssystem, udgør ca. 5.000 kvm. Separeringen
hænger sammen med de projekter, som er i gang på Østerbrogade, Landskronagade og Carl
Nielsens Allé og den tunnel, der allerede er etableret over Gasværksgrunden og ud til
havnen. Når arbejdet er helt afsluttet, vil hele Ydre Østerbro være tilpasset – både for
skybrud og hverdagsregn – til servicemål om 100 år.

Figur 7.36

Tåsinge Plads efter ombygningen. Ortofoto: Geodatastyrelsen.

Figur 7.37

Tåsinge Plads efter ombygningen. Den består af tre dele: Solskrænten,
Opholdspladsen og Regnskoven. Foto: GHB Landskabsarkitekter.
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Pladsen består i dag af tre dele: Solskrænten, Opholdspladsen og Regnskoven. Solskrænten, som er
den vestligste del, består af et bevæget landskab, der er vendt optimalt mod syd. Opholdspladsen,
som er den centrale del, indeholder opholds-, lege- og serveringsarealer. Længst mod øst er
Regnskoven, pladsens dybeste sted, der er domineret af beplantning i form af træer, stauder og
græsser, og som fungerer som opsamlingsbassin.
Pladsen er bundet sammen med nord-syd gående passager og broer. I pladsens nordside er der
langs med Tåsingegade anlagt regnbede, der opsamler vejvandet.

Figur 7.38

Terrasseringen af landskabet tilllader opstuvning af store vandmængder. Foto:
Rambøll.

Efter ombygningen er der ikke længere samme risiko for, at kloakkerne løber over, fordi regnvand
fra torvet og tagene siver naturligt ned mod en række udgravede regnbassiner eller ned i regnbede
med planter, derer salttolerante.
Pladsen kan håndtere meget store regnmængder. Ved en 1-årsregn vil kun en tiendel af regnbedets
kapacitet blive udnyttet, og ved en 100-årsregn vil det blive 40 % fyldt. I tilfælde af meget
voldsomme regnhændelser, hvor det regner mere, end der er plads til, løber regnvandet fra
Tåsinge Plads til Tåsingegade. Sådanne hændelser forventer man vil forekomme én gang hvert 500.
år.
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Den centrale opholdsplads er udsmykket med LAR-skulpturer: vanddråber og
regnparasoller. Foto: GHB Landskabsarkitekter.

Pladsen er endvidere forsynet med oplysende LAR-skulpturer: vanddråber og regnparasoller.
Regnvandet opsamles fra tagflader og føres til tre store vandbeholdere. De dråbeformede
beholdere spejler himlen, og med manuelle pumper kan den ene bringes til at frigive sit indhold af
vand, så det ledes ud i beplantningen og dermed ned i grundvandet. Regnparasollerne leder både
vand til nedsivning og giver læ for regnen. På den måde tydeliggøres vandets tilstedeværelse
yderligere på pladsen.

Figur 7.40

marts 2017

Længdesnit i Tåsinge Plads, der viser terrænbearbejdelsen. Illustration: GHB
Landskabsarkitekter.
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7.8.4
Økonomi
Udgifterne til ombygning af Tåsinge Plads har samlet beløbet sig til 16 mio. kr. fordelt på 25 % til
Københavns Kommune, 50 % til Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter og 25 % til HOFOR.
Det forventes, at driftsomkostningerne til de grønne områder er 110.000 kr/år excl.
affaldshåndtering.
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Opholdsplads, skybrudsvej, og vejforbindelse

7.9.1
Lokaliteten – Sankt Annæ Plads i det indre København
Sankt Annæ Plads ligger mellem Nyhavn, Amalienborg og Marmorkirken i det indre København
mellem Bredgade i vest og Kvæsthusgade i øst som en klassisk grøn akse, der forbinder
Frederiksstaden med Københavns Havn. Sankt Annæ Plads var del af Kvæsthusprojektet, som
består af en renovering af både Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Kvæsthusmolen og
Skuespilhuset.

Figur 7.41

Sankt Annæ Plads. Ortofoto: Geodatastyrelsen.

7.9.2
Klimaproblemstillingen
Området ved Sankt Annæ Plads, Toldbodgade og Kvæsthusgade ligger som lokale lavpunkter for et
større vandopland, der udstrækker sig fra Kongens Nytorv og områderne øst for Kongens Have
Skybruddet i sommeren 2011 medførte store oversvømmelser på og i områderne ved Sankt Annæ
Plads og krydset med Toldbodgade, da alt vandet samlede sig her. Konsekvensen var store skader
på både offentlige og private arealer i området og det medførte, at allerede planlagte byfornyelsesog trafiksaneringsinitiativer blev koordineret med klima- og skybrudssikring.
7.9.3
Løsningen
Succeskriteriet for at kombinere klimasikring med byfornyelse og trafiksanering på Sankt Annæ
Plads har været at få de tekniske elementer til at indgå naturligt og velbegrundet i pladsens design,
hvor visionen er at skabe byliv og sammenhæng i et arkitektonisk følsomt byområde.
Sankt Annæ Plads er derfor indrettet, så pladsen både leder vandet væk fra de gamle huse og
samtidig opleves som en klassisk plads med respekt for de historiske rammer.
Der har i gennem hele projektets planlægningsforløb været fokus på pladsens udformning og
fremtidige funktion som roligt opholdsrum med høj arkitektonisk værdi. Resultatet er en
skålformet plads, som indbyder til ophold på både de grønne kanter og i de forsænkede områder.
Samtidigt med dette fungerer pladsen som et diskret overløbsbassin ved ekstreme regnskyl.
Tidligere var tværprofilet tagformet, så vandet blev ledt bort fra pladsens midte. Den
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vandbegrundede forsænkning bidrager nu til at styrke bylivet ved at skabe en række sekundære,
uformelle sidde- og opholdspladser
Vandet ledes væk fra husfacader og veje via to ledningssystemer, et der udelukkende håndterer
tagvand og et der håndterer regnvandet fra vej og pladser. Regnvandshåndteringen foregår i
ledninger for at undgå åbne render i fortovet af tilgængelighedshensyn.
Sankt Annæ Plads er projekteret, så den kan håndtere 100 års-hændelser med en vandstand på 10
cm op af facaderne. Projektet stod færdigt i juni 2016.

Figur 7.42

98

Sankt Annæ Plads før ombygningen set mod Bredgade fra Toldbodgade.
Foto: Geodatastyrelsen.
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Figur 7.43

Sankt Annæ Plads set mod Bredgade fra Toldbodgade efter ombygningen. Det
brede, grønne tværprofil med bede giver plads til ophold på bænke og i græsset. I
midten er det forsænkede areal, hvor vandet samles ved ekstreme regnskyl. Det
ledes mod øst og føres det sidste stykke i rør ud i havnen. I hver side af pladsen er
der ensrettede kørespor til biler og cyklister samt nye bredere fortove. Foto:
Rambøll.

Figur 7.44

Den grønne akse, som samtidig fungerer som recipient ved ekstremregn, er inddelt
i skiftende opholdszoner og forsænkninger, som spænder fra det rolige og trygge
ophold med leg og lokale aktiviteter til områder tilegnet større og mere
udadvendte arrangementer. Illustration: Schönherr.
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Den største udfordring i projektet var den massive tilstedeværelse af stort set alle former for
eksisterende forsyningsledninger. Mange af ledningernes placering var kun kendt i begrænset
omfang, hvilket gjorde det nødvendigt at ændre og omprojektere systemet både før og under
anlægsfasen, og det medførte blandt andet den noget uortodokse ledningsføring vist på figur 7.45.

Figur 7.45

Ledninger udført med mange bøjninger for at kunne passere de mange
eksisterende forsyningsledninger

Figur 7.46

Diagram over håndtering af regnvand. Pladsens tværprofil vendes, så Sankt Annæ
Plads får form som en skål med laveste punkt i midten af det grønne anlæg. Skålen
er estimeret op til en 10-års-episode. Pladsen kan oversvømmes ved en 100 års
hændelse, men her er det facaderne, der holder vandet tilbage. Illustration:
Schönherr.
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Sankt Annæ Plads set fra havnen efter ombygningen med nedkørslen til den
underjordiske parkeringskælder i forgrunden. Fotoet viser den nye opbygning med
lavpunktet i midten. Foto: Rambøll.

7.9.4
Økonomi
Projektet er et demonstrationsprojekt finansieret af RealDania via Kvæsthusselskabet, Københavns
Kommune og HOFOR (Hovedstadens forsyningsselskab).
På grund af de mange udfordringer med eksisterende ledninger har det været nødvendigt at tilføre
projektet en del ekstra økonomiske midler.
Udgifterne til ombygning af Sankt Annæ Plads har samlet beløbet sig til omkring 130 mio. kr.,
hvoraf 37 mio. kr. er gået til klimasikring.
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7.10 Permeable belægninger på parkeringspladser og adgangsveje
7.10.1 Lokalitet – DANVA i Skanderborg
Danva (Dansk vand og Spildevandsforening) er interesseorganisationen for alle, der arbejder med
vand og spildevand, og som ønsker at fremme en stabil og effektiv vand- og kloakforsyning. DANVA
arbejder målrettet for at synliggøre, at fremtidens regnvandshåndtering skal løses i et samarbejde
mellem flere parter, og at grundejere har et ansvar og mange muligheder for lokal afledning af
regnvand (LAR).
Derfor har DANVA som grundejer og bygherre selv etableret Vandhuset, som eksempel på et miljøog energirigtigt multifunktionshus med en række små demonstrationsanlæg for forskellige typer af
LAR-løsninger. DANVA’s administrationsbygning ligger på Godthåbsvej i det nordlige Skanderborg i
nærheden af den Østjyske Motorvej E45.

Figur 7.48

DANVA’s ’Vandhuset’ i Skanderborg. Ortofoto: Geodatastyrelsen

7.10.2 Klimaproblemstillingen/baggrunden
Parkeringspladserne, adgangsvejene og forpladsen er anlagt i sammenhæng med opførelsen af
DANVA’s ’Vandhus’ i Skanderborg i 2010 og er udført som et samlet demonstrationsprojekt, der
anviser løsninger og giver inspiration til miljørigtig og fremtidssikret håndtering af regnvand fra
bygninger og vejoverflader. Med i overvejelserne har også været at etablere foranstaltninger, der
skal hindre, at vand fra taget, parkerings-, adgangs- og forpladsarealer belaster de offentlige
kloakker.
7.10.3 Løsningen
Vandhuset og dets omgivelser skal først og fremmest ses som en helhed, hvor hovedparten af al
regnvand nedsives lokalt. Der er indtænkt LAR-løsninger fra tagets top til søens bund. De forskellige
løsninger er permeable belægninger, grønne tage, tørt tilbageholdelsesbassin, regnbede med
forsinkelseseffekt, vandrender samt et vådt tilbageholdelsesbassin i form af en regnvandssø,
hvorfra vandet ledes videre til nedsivning.
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De øverste parkeringspladser er belagt med permeable betonbelægningssten, der med huller og
brede fuger af drænende specialgrus tillader nedsivning af store vandmængder. Neden under
belægningen er der et 30 cm drængruslag, der har funktion som regnvandsreservoir, hvorfra
vandet ledes videre til regnvandssøen.
Tagvandet fra kontorhuset falder ud i et tørt tilbageholdelsesbassin og videre til en række regnbede
af pladsstøbt beton, som ligger langs med huset. Regnbedene ligger i 4 terrasser, som er etableret
med en speciel supermuld, der har en struktur, der kan indeholde store mængder vand, men
samtidig er effektivt drænende. Vandbedene indeholder planter, som kan tåle de større og
hyppigere mængder vand og som fungerer som dekorativt element på udearealerne. Al tagvandet
fra de godt 900 m2 tag ledes igennem tilbageholdelsesbassinet og regnbedene og udledes til
vandrenden via et 50 mm plastrør i bunden af de fire regnbede og videre via vandrende til
regnvandssøen og videre til nedsivning via faskine.
Den nederste del af DANVA’s parkeringsarealer fungerer som opstuvningsbassin ved voldsomme
regnskyl, så DANVA ikke belaster kommunens kloaksystem. Det fungerer ved, at der er sat en
vandbremse på udløbet af opsamlingsbrønden, så der kun løber en begrænset vandmængde videre
uanset regnvejrets styrke. Hvis det regner meget, vil parkeringspladsen blive fyldt med vand, der
efterfølgende løber langsomt væk og derved belaster den modtagende recipient mindst muligt.

Figur 7.49

Regnvandsbedene samler regnvandet fra parkeringsarealer og adgangsveje,
renser vandet og leder det via render til regnvandssøen. Foto: DANVA.

Figur 7.50

Regnvandssøen opsamler regnvandet, inden vandet ledes til nedsivning i faskine.
Foto: DANVA.
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7.10.4 Økonomi
Den samlede anlægsøkonomi for at opføre Vandhuset og tilhørende parkeringspladser,
adgangsveje og forplads var på 38 mio. kr.
Hvor stor en del af byggesummen, der er anvendt på løsningerne til håndtering af regnvand på
udearealerne, er ikke gjort separat op, da de indgik som en del af den samlede byggesum.
Anlæggene er etableret som små demonstrationsanlæg og vil derfor alligevel ikke kunne bruges
som retningslinjer for økonomien for etablering af LAR-anlæg i fuld størrelse.
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