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LAR-KATALOG
Fremtidens Gårdhaver med LAR består af tre demonstrationsprojekter, der
gennemføres i Københavns Klimakvarter i Skt. Kjelds Kvarteret fra 2013 –
2017. I samme periode anlægger Københavns Kommune også en klimatilpasset
gårdhave i Københavns Klimakarré.
Projekterne har til formål at vise de københavnske gårdhavers klimatilpasningspotentiale og at udvikle klimatilpasningsløsninger, der samtidig bidrager til
grønnere og mere rekreative gårdhaver til glæde for københavnerne.
De tre demonstrationsprojekter har forskellige udviklingsmål og forskellige
demonstrationsværdier.
For at udvikle de grønne klimatilpasningsløsninger, er det også et mål at bygge
videre på de erfaringer med skybrudssikring og principper for klimatilpasning,
der allerede er udviklet i andre projekter.
Dette LAR-katalog samler de klimatilpasningsløsninger, som de enkelte rådgiverteams har taget afsæt i, så andre rådgivere og københavnere kan lade sig
inspirere af dem.

PRINCIPPER FOR REGNVANDSHÅNDTERING
Områdefornyelsen, Skt. Kjelds Kvarter

PRINCIPPER FOR TILBAGEHOLDELSE / HÅNDTERING REGNVAND
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EKSEMPLER PÅ TILBAGEHOLDELSE / HÅNDTERING REGNVAND
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EKSEMPLER PÅ TILBAGEHOLDELSE / HÅNDTERING REGNVAND
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Grøn væg

Trug / grøft
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HVERDAGSREGN
Alt vand ledes til hovedkloakken. Dog er dette ikke et problem ved hverdagsregn, da kloakken er dimensioneret til at kunne håndtere og bortlede vandet.
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EKSTREMREGN - OVERSVØMMELSE AF KLOAKKER
Alt vand ledes til hovedkloakken. Men ved skybrud har kloakken ikke nok kapacitet til at
klare de store vandmængder, hvilket kan føre til oversvømmelser med ødelæggelser på bygninger og inventar som følge.
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EKSTREMREGN - LØSNINGER

Afkobling

For at undgå kloakker der løber over, kan man sætte ind flere steder. Fx. kan man afkoble
regnvandet fra hovedkloakken. Det aflaster kloaksystemet og oversvømmelse kan undgås.
Installering af højvandslukker forhindrer kloakvand i at stige op og ind i ejendommen.
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HVERDAGSREGN - GRØNNE LØSNINGER
Tagvand og overfladevand afledes lokalt i gården og forhaver.
Vejvand afledes til separat rør til vejvand. Kun spildevand ledes til hovedkloakken.
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EKSTREMREGN - GRØNNE LØSNINGER
I en skybrudssituation afledes tagvand og overfladevand lokalt. Bede, plantekasser, permeable belægninger, faskiner og grønne tage er med til at opsamle, optage, tilbageholde og
nedsive regnvandet. Oversvømmelse på vej føres væk på overfladen ad skybrudsveje.
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LAR - KATALOG
EKSEMPLER PÅ LAR-LØSNINGER
REGNBEDE OG PLÆNER

-

Regnbede og plæner

-

Render og grøfter

-

Bassiner og søer

-

Opsamling af regnvand

-

Vandgennemtrængelige (permeable) belægninger

-

Faskiner

-

Forsinkelse ved grønne tage

-

Aktiviteter og leg

-

Ingen raketvidenskab

MTIDENS GÅRDHAVE VED SKT. KJELDS PLADS

Forsinker og nedsiver
Vand fra tage eller vejvand
Står kun under vand i korte perioder
Kan bestå af:
En fordybning i græsplænen
Et bed i vejareal
Et blomstrende bed

LAR - KATALOG

EKSEMPLER PÅ LAR-LØSNINGER
RENDER OG GRØFTER

OPSAMLING AF REGNVAND

Transporter og forsinker vandet

Kalkfrit og gratis vand
Dog ikke egnet ved skybrud

Kan bestå af:
Belagte kanaler i forskellig materiale

Regnvand kan bruges til
Vanding
Bilvask
Toilet/vaskemaskine

KreditMøldrup

BASSINER OG SØER
Forsinker og fordamper vandet
Samler vand fra render og regnbede
Udformes med lavt vand og flade skråninger

IDENS GÅRDHAVE VED SKT. KJELDS PLADS

VANDGENNEMTRÆNGELIGE
BELÆGNINGER
Forsinker og nedsiver vandet
Bygges op på et vandgennemtrængeligt
bærelag
Kan bestå af:
drænasfalt, særlige fliser, græsarmering eller
blot fliser lagt med stor fuge

LAR - KATALOG

EKSEMPLER PÅ LAR-LØSNINGER
FASKINER

AKTIVITETER OG LEG

Skjult løsning
Begrænset levetid
Kræver vedligeholdelse

Regnvand kan bruges til mange ting:
Lege
Undervisning
Skøjtebane

GRØNNE TAGE
Forsinker og fordamper
Køler om sommeren og isolerer om vinteren
Kun på tage med < 30 % hældning
Høje anlægsomkostninger
Ikke egnet ved skybrud

TIDENS GÅRDHAVE VED SKT. KJELDS PLADS

INGEN RAKETVIDENSKAB
Togrundsætninger:
1. Vandløbernedad
2. Megetvandfyldermeget
”Handlerdetikkebare
omnogetvand,derskal
nedinogetjord”
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FREMTIDENS GÅRDHAVE VED SKT. KJELDS PLADS - DELTAET
Det arkitektoniske greb og den landskabelige bearbejdning er opstået ud fra tanken
om et delta.Vandets veje former landskabet og er det livsgivende og dynamiske.
Deltaet giver en særlig grøn og frodig regnvandsarkitektur.

deltaet
vandet som det livs givende

FREMTIDENS GÅRDHAVE VED SKT. KJELDS PLADS - PLANEN

A

a

Gårdhaven er udformet som et samlet landskab, med koblede regnvandsløsninger.
Haven bliver ét stort regnbed opdelt i zoner med forskellig stemninger, plads til møder og nye fællesskaber.

Snit
1:200

FREMTIDENS GÅRDHAVE VED SKT. KJELDS PLADS - HVERDAGSREGN
Gårdhaven er udformet som et delta med hældninger,
som leder vandet mod midten og væk fra bygningerne.
Regnvandet tilbageholdes i de grønne områder i
gårdhaven, hvor det langsomt siver ned.
Ved at tilbageholde noget af skybrudsregnen i gårdhaven,
bliver kloaksystemet mindre belastet og oversvømmelser
kan undgås.

FREMTIDENS GÅRDHAVE VED SKT. KJELDS PLADS - EKSTREMREGN
Gårdhaven er ét samlet LAR-anlæg og regnbed,
som opsamler, tilbageholder eller nedsiver regnvandet.
Regnen gør gårdhaven grøn og giver mulighed for en
særlig frodighed med planter og træer, der kræver
meget vand.
Ved ekstreme skybrud, vil vandet samles på midten,
hvor bygninger og planter ikke tager skade.
Overskydende vand ledes, via lukkede render,
ud af gårdhavens to porte.
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