
What if cloudburst 
wasn't a problem 
but just a kind of weather …? 

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Jeg hedder Cathrine Leth, er arkitekt opfinder og iværksætterI mere end 20 år har jeg arbejdet helhedsorienteret med byens rum, mennesker og vand. Mit navn står på et par patenter – bla. LeMur højvandssikringen der står som et meget anvendt byrumsmøbel i Lemvig og Skybrudsventilen som i vil høre mere om om lidt. Men vi skal lige tilbage til  juli 2011. Den dag oplevede København hvad klimaforandringerne betyder



What’s the problem of the sewers?

If the problem is cloudburst - then what is the solution?



A simple solution is to prevent cloudbursts from running down the drain

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
En simpel løsning er at forhindre skybrud i at løbe i kloak



Skybrudsventilen
The Cloudburst Valve

• To the sewer during normal rain
• For seepage during cloudburst

Activated by roof water during peaks 
and cloudbursts. 

Before the sewer becomes congested

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Skybrudsventilen sorterer regn. Almindeligvis løber vand fra taget gennem ventilen ned i kloak. Under peaks og skybrud lukker ventilen så tagvand løber ud på overflader hvor det kan nedsive. Ventilen er enkel at montere og kræver hverken nedsivningstilladelse eller autorisation. Skybrudsventilen er et oplagt Gør Det Selv projekt. Aktiveres af tagvand under peaks og skybrud. Før kloakken bliver overbelastet
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Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Jeg fandt ud af at skybrudsventiler ikke selv finder vej ud under nedløbsrørene – så da Peter og jeg mødtes og opdagede at vi havde en fælles interesse i at bygge en virksomhed, der kan gøre en bæredygtig forskel, stiftede vi Klimalancen. Peter har bygget Klimalancens IT platform, så vi kan administrere, samle data og organisere flere tusinde borger projekter.Så fra at have en simpel teknologi i Skybrudsventilen, har vi nu en platform der kan få den ud under nedløbsrørene.

mailto:cl@klimalancen.dk
mailto:ph@klimalancen.dk
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Tårnby, Glostrup og Roskilde

Experience from pilot projects in Tårnby, Glostrup and now in Roskilde

Test of:

• Technologi 

• Participation in an 
exposed area
(90 / 50%)

• Scalability in larger area
with voluntary participation
(digital project management, etc.) 
Project ends june 2022

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
I Tårnby…I Glostrup…I Roskilde tester vi prototypen af Klimalancen med udstilling, scene og vandrende kontor. Målet er at afdække hvor meget der kan afkobles ad frivillighedens vej i et område 



Generalized price for 40,000 plots 

Public solutions DKK.: CO2: Climate adaptation effect:
Separate sewerage =    6.000 mio. 100.000 t. =    30 – 50 years
Closed bassins =    2.400 mio. =    Relieves when established. Several years
Public LAR =    2.000 mio. 12.000 t. =    Relieves from day 1.
Open bassins =    1.200 mio. =    Relieves when established. Few years

Cadastral solutions: Climate adaptation effect:
Local rain solutions =    1.000 mio. =    Relieves from day 1.
Local cloudburst solutions =       200 mio. 200 t. =    Relieves from day 1.

Climate adaptation solutions in price, carbon impact and efficiency
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Preparation and visibility in the local community 

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Kommunikationen i Klimalancen er helt jordnær. Breve i postkassen, stoppesteder i lokalområdet og åbne vejmøder omkring vores rullende udstilling
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Tårnby, Glostrup og Roskilde

Communication creates climate adaptation in Roskilde 
‘Klimalancen’ is an exhibition, a scene and a meeting spot for neighbors

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Kommunikation skaber klimatilpasning �Klimalancen er en udstilling, en scene og en mødepladsVej mødeI Klimalancen får husejeren præsenteret mange løsninger. I Klimalancen er vi ligeglade med hvad de gør, bare de gør noget, så skybrud ikke bliver et problem, men bare en slags vejr.Det er fantastisk at forære husejere Skybrudsventiler, der gør det muligt for dem at magasinere skybrud på matriklerne Det spare dem for vand i kælderen Forhindre skybrud i at ende som kloakvand i naturenOg det sparer samfundet for udledning af enorme mængder CO2 – faktisk kan hver husejer spare 2½ ton CO2 hvis der ikke skal graves nye rør ned foran deres hus. Det betyder at husets teenager  kan spise burgere hver dag, de næste 68 år, med god CO2 samvittighed! 



What’s the benefit to the citizen?

Existing sewer

Cloudburst solutions

Rain solutions

Flood shut-off
Well

Branch line

Overflow

System extensions

The sewer starts in the gutter
Cloudburst valves and other local solutions 
protect against flooding in:
• the house
• the sewer system
• the aquatic environment

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
I projekt 1. mødte vi mange husejere, der havde haft vand i kælderen. I de fleste tilfælde svarede mængden af vand i kælderen til den mængde vand, der landede på taget under skybruddet. Med andre ord, det vand der kom op fra afløb kom fra husets eget tag. Hvilket er interessant i forhold til hvor det er klogest at håndtere problemet med skybrud. Overflade arealer og jord, er mange steder det bedste alternativ til håndtering af vand, men ikke alle. Hvor og hvordan kan vi i Klimalancen identificere.Ps. Stikledningen er en begrænsende faktor, som får vandet til at stå højt i samlebrønden og det kan give kælderoversvømmelser.Argumentationen kan uddybes med en Sumba-modelberegning fra WSP (er i dialog med Lars om den)
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‘The outdoor office’ 
• On-site data collection
• Sketches as a dialogue tool
• Follow-up to the citizens
• Data of decoupling etc. 

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Efter vejmøderne, er de fleste meget interesseret i at få os på besøg i haven. Og der står vi med det mobile kontor og bliver meget konkrete på løsningerne. Involverer det ventiler får de dem med det samme.
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Citizens create results! 

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Efter besøget få de en skitseret guide til hvad de skal gøre. Er de kunder hos LB Forsikring får de montering betalt, men eller er det op til den enkelte at montere skybrudsventilerne og udføre det der skal til for at sikre deres hus og værdier.Når ventilerne er monteret sender de billeder tilbage til os som dokumentation.
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Mid-term status: 102 plots with 192 valves = approx. 6500 m² 
cloudburst-coupled roof area

Mange huse har store belagte arealer, der 
leder vand til kloak. Bl.a pga. el-biler. 

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Vi er midt i projektet …pt. 99 projekter med 149 ventiler. Det svarer til ca. 5000 m²  skybrudsafkoblet afstrømningsareal + LARDa vi kørte rundt, blev vi opmærksomme på at mange fik nye fliser i forhaven – pg.a. elbiler. Det har ført til at vi nu har udarbejdet en pixi-bog til hvordan belægninger kan lægges uden at vandet derfra belaster systemerne.
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Synergy in local solutions 

For supply and municipality that:
• Extension of service life for existing plants
• Reduces overflow to the aquatic environment
• Sustainable climate adaptation (money / CO2 / 

time) 

For insurance companies that:
• Reduces claims payments
• Branding value in sustainable solutions

For the homeowner who:
• Avoids damage, lost property and the hassle 

of flooding
• Good neighborhood around water. ‘My water 

does not end up with you’
• Active participation in a sustainable solution

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Skybrud er dyre for alle i skader og forebyggende anlægsarbejder. Hvad enten man er husejer, forsikringsselskab, kommune eller forsyning.Hvad nu hvis den samme løsning kan have flere ejere?Hvad nu hvis det kan ske enkelt, hurtigt, billigt og bæredygtigt?
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This is how we work in Klimalancen

Agreement with supply, 
municipality and 

eventually insurance 
companies

First project 
phase with the 

citizens
Implementation

of solutions
Follow-up with 

the citizens
Submission of 

data and results

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
I Klimalancen sælger vi pakkeløsninger, der klimatilpasser i områder med 100 – 1000 huse på mellem 12-40 ugerI den indledende fase defineres projektet  samarbejde med kunden eller kundegruppen. Vores digitale værktøj fodres med matrikel og afstrømningsdata og diverse tryksager udformes og lokalavisen kontaktes.Første projektfase hos borgerne holder vi vejmøder og involverer husejerne i skitsering på matriklerne.Herefter holder vi pause og giver borgerne tid til implementering af løsningerne Projektet er delt i to fordi tiden og menneskene arbejder med os. Naboer taler med naboer. I opfølgning hos borgerne vil vi genbesøge området og på den måde nå flest muligt. Til sidst evalueres de data vi har indsamlet og resultatet kan indgå i den videre spildevandsplanlægning.
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Tårnby, Glostrup og Roskilde

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
 



Skybrudsventilen

New designs same technique

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter




‘Less is more’ but does it suit you?

Questions?

Could Klimalancen fit into a Swedish context?

Potentials and challenges? 

…?

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Hvis man kun har en hammer, ligner alle problemer søm. Der finds mange værktøjer I klimatilpasningskassen. 
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