
SKYBRUD MED MERVÆRDI

Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og 

hvordan gør vi det på nye og innovative måder?

Per Schulze, Planchef, Lokale og Anlægsfonden



VANDPLUS

Tre aktører med interesse i at få 

merværdi ud af de nødvendige 

investeringer i klimatilpasning

VANDPLUS er en fælles indsats for at 

undersøge dette gennem fire konkrete 

projekter



Tankerne bag VANDPLUS

1: Brug pengene smart
Vi kan få mere for de samme penge, hvis vi tænker i dobbeltfunktioner og 
merværdi.

2: Brug arealet smart
Vi skal klimatilpasse i byerne, hvor pladsen er trang. Derfor er 
dobbeltfunktioner nødvendige.

3: Tænk tværfagligt
Vi skal lære at arbejde på tværs af sektorer, hvis vi skal få succes. 

4: Tænk innovativt 
Der er brug for nye ideer og konkrete løsninger, for at vi kan indfri de store 
potentialer, som vi står med.



De fire VANDPLUS-projekter

Frederiksberg:

Lindevangsparken 

og Sløjfen

Gladsaxe:

Gladsaxe 

Sportscenter

Solrød: 

Kilen v. Solrød 

Gymnasium

Viborg:

Sønæs v. Søndersø



Viborg Kommune:
sØnæs

Grønt landskab på 

kanten af byen.

Udpeget til at rumme 

rensedamme, der 

optager vand fra 

Viborg og renser det 

før udledning i søen.

Mulighed for at 
omdanne et 
sumpet og 
nedslidt areal til 
attraktiv park.



Gladsaxe Kommune: 
Gladsaxe Sportscenter

Klassisk forstads-
idrætsanlæg med 
behov for 
fornyelse.

Ligger på ”toppen”
i vandsystemet 
derfor stor effekt 
ved at afkoble.

Mulighed for at 
introducere nye 
aktiviteter og 
grupper: selv-
organiseret idræt, 
piger & ældre.



Frederiksberg Kommune:
Lindevangsparken og Sløjfen

Tæt by med grøn 
park, der 
benyttes af 
mange grupper.

Et af få områder 
i en tæt by, hvor 
der kan hånd-
teres vand.

Mulighed for at 
opgradere og 
åbne park samt 
koble til lokal 
skole.



Solrød Kommune: 
Kilen ved Solrød Gymnasium

Lille restareal i 
forstaden.

Muligt at bygge 
et reservoir, som 
mindsker trykket 
på systemet i 
tilfælde af 
kraftig regn.

Mulighed for at 
skabe et nyt 
byrum for 
beboere og det 
nærliggende 
gymnasium.







Foreløbige erfaringer

To ting er grundlæggende for at få merværdi

• Der skal identificeres en oplagt funktion, som kan kobles med 
klimatilpasning. Lyder nemt, men…

• Der skal skabes grundlag for samtidige investeringer i klima og byrum. To 
kasser skal arbejde sammen og følge samme tidsplan.



Foreløbige erfaringer

Læringer

• Merværdi handler ikke kun om det blå, men også om det grå (gode 
overflader til aktiviteter) og det grønne (det smukke, rekreative, 
biodiversiteten mv.).

• Med tekniske anlæg kan vi nogle gange får større udfoldelsesmuligheder 
– eksempelvis en rensedam, som ikke er underlagt 
naturbeskyttelsesloven.

• Potentiale for merværdi kan identificeres, hvis kortlægninger i 
forbindelse med klimatilpasningsplaner kobles med kortlægninger af 
aktivitetsbehov / planer for investeringer i byrum.

• Stedets / projektets særlige potentiale – tag udgangspunkt i stedets og 
projektets forudsætninger og arbejd ud fra dem. 

• Tæt samarbejde på tværs gennem hele processen er afgørende.



VANDPLUS-regnskabet:
En måde at synliggøre den gode ide



Selsmosen - Høje -Taastrup 









RABALDERPARKEN, ROSKILDE
Nordarch







Vandplus-værdi …

Rabalderparken er et state of 
the art  vandteknisk anlæg, der 

håndterer op til  23.000 m3 
regnvand …

Rabalderparken er det 
svedigste skatespot og DK’s 

sygeste snakerun!
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Støjvold i Solrød 
(tekniske anlæg)  





Stor interesse…… 



Per Schulze
Planchef, arkitekt m.a.a.
Lokale- og Anlægsfonden
ps@loa-fonden.dk
Tlf. 3283 0351


