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Hvorfor vil vi lave klimatilpasning her? 

For at sikre jeres ejendomme mod 
oversvømmelse ved skybrud. 

 

• Skybrud er når jeres kloak ikke kan 
rumme mere vand 
 

• Vandet vil løbe på overfladen 
 

• Statistisk set vil det ske hvert 10. år 

 

I er udpeget som 1. prioritet i 
kommunens klimatilpasningsplan 
Skybrud = regnmængde der forekommer 
hvert 10. år + klimafaktor 

 

  



Sådan skal vi gøre 

Transportere vandet til Søndersø 

 

- mulighed for at forsinke og rense vandet på vejen. 

 

- Ingen nedsivning, løsningen skal være transportvej for 
vandet. 



Vi har tænkt i alverdens løsninger 

spændene idé fra Seattle 



Hvad er der sket det sidste år 

Vi har undersøgt en 
masse muligheder 

Regnbede 

Riste, kanaler og lign. 

Permeable befæstelser 

Rørløsning 

Trug – rabat 
med lavning 



hvad laver vi så? 



Fordel:  En robust løsning, der kan håndtere 
store mængder vand. En god og nem måde at 
transportere vand, som samtidig renser og 
forsinker kraftig regn inden det ledes til 
Søndersø. Et stor del af det befæstede areal 
reduceres. 

Søndergårdsvej 
Blå-grøn vandvej = trug/rabat med lavning 

I dag skitse af vandvej 

Vandvejen er: 
- 4 meter bred rabat/trug med en lavning 

på midten.  
 

- Dybden er ca. 30-40 cm. Enkelte steder 
50 cm.  
 

- Dækkes med græs eller anden 
bevoksning.  

 
Formål: aflede regnvandet. Håndtere alt 
også hverdagsregn, men hverdagsregnen 
ledes til fælleskloakken. Skybrudsvand vil 
blive ledt videre til Søndersø. 
 



kilde: Laridanmark.dk 

Inspiration -Lørenskogvej 

Før 

Efter 
Parkering lavet i brosten  



Særligt fokus 

- Trafiksikkerhed på Søndergårdsvej  

- Parkeringsforhold på Søndergårdsvej – især ved Vesterbo 
 

- Trafikworkshop på tegnebrættet. I skal være med.  
 

- Skurvognsmøde. Vi vil sidde i området i et par dage til at 
svare på spørgsmål, fortælle om projektet modtage input 
mm. 



Det videre arbejde 

- Detailprojektering forår/sommer 2018 

- Dialog med interessenter - løbende 

- Udbud ultimo 2018 

- Anlæg forår 2019 

 



Få mere at vide om klimatilpasning 

Tjek hjemmesiden  

www.klimatilpasning.dk  

http://www.klimatilpasning.dk/
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I kan selv være med  

Få ca. 24.000 kr. tilbage 
skattefrit i tilslutningsafgift, 
hvis du kobler dit regnvand fra.  
 
Tal med Forsyningen og hør 
mere om dine muligheder.  


