
LAR anlæg 
- Lokal Afledning af Regnvand
12. december 2018 i Taastrup

Temadag

90268



På denne temadag sætter vi fokus på projektering, dimensionering, udførelse og 
drift af LAR-anlæg.
 
Rørcentret har udarbejdet en ny anvisning om LAR-anlæg. Den hedder “Rørcenter-
anvisning 026 Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift af LAR-
anlæg”.

Anvisningen indeholder den nyeste viden om LAR-anlæg, og giver gode råd til både 
dimensionering, den praktiske udførelse, samt drift og vedligehold. På temadagen 
gennemgår vi anvisningen og den udleveres til deltagerne.

Målgruppen for temadagen er entreprenører, kommuner, forsyninger, landskabsarki-
tekter og andre med interesse for håndtering af regnvand på overfladen.

LAR-anlæg, Lokal Afledning af Regnvand



Program for temadagen

13.00-13.15  
Velkommen og  
baggrund for anvisningen    
Inge Faldager, seniorkonsulent 
Rørcentret, Teknologisk Institut 

13.15-13.30 
Hvad indeholder den nye anvisning 
Hvilke nyheder er der i den nye 
anvisning
Inge Faldager, seniorkonsulent 
Rørcentret, Teknologisk Institut

13.30-13.50  
Overvejelser før igangsætning af 
arbejdet
For at et LAR-projekt kan lykkes, er der 
nogle overvejelser der skal gøres  
Niels Lützen, Landskabsarkitekt 
Eget firma
 
13.50-14.10  
Dimensionering og klimafaktorer 
Hvordan bruges SVK-regnearket til 
dimensionering af serieforbundne anlæg
Kristoffer Ulbak, sektionsleder 
Rørcentret Teknologisk Institut 

14.10-14.30  
Hvad er vigtigt ved den praktiske 
udførelse
Overblik over de praktiske udfordringer 
kan hindre fremtidige skader
Kristoffer Sindby, konsulent 
Rørcentret Teknologisk Institut

14.30-15.00  
Kaffe og te

15.00-15.20  
Drift: hvad er vigtigt 
Hvad er meldepligt og hvordan få man 
inddraget de, der skal vedligeholde 
anlæggene?
Kristoffer Sindby, konsulent 
Rørcentret Teknologisk Institut 

15.20-15.40 
Praktiske erfaringer med LAR-anlæg
Hvordan fungere nyanlæg i praksis
Michael Wendel, projektleder 
OK Nygaard  

15.40-16.00  
Hvordan vælger man planeter?
Hvilke overvejelser skal man gøres sig i 
forbindelse med plantevalg til regnbede 
Lærke Kit, landskabsarkitekt 
Vandcenter Syd

On-line tilmelding 
www.teknologisk.dk/k27087

Få individuel rådgivning, når 
du skal på kursus 
 
På www.teknologisk.dk/kurser 
kan du under “Energi og byg-
geri” i området “Kloak, klimatil-
pasning og regnvand” se vores 
tilbud til dig. 

Du kan også skrive til os på  
poj@teknologisk.dk eller ringe 
på 72 20 24 09.



LAR-anlæg  
- Lokal Afledning af Regnvand
Tid og sted 
Onsdag den 12. december 2018 
Teknologisk Institut 
Gregersensvej 1 
2630 Taastrup

Pris
1.100 kr. pr. deltager inkl. forplejning,  
ekskl. moms. 
 
Rabat
Ved fire eller flere samtidige tilmeldinger  
fra samme virksomhed opnår I 10 % rabat.  

Sådan tilmelder du dig
Tilmeld dig på: 
• www.teknologisk.dk/k90268
• Ring på tlf. 72 20 30 00 
• E-mail til kurser@teknologisk.dk

Yderligere oplysninger
Inge Faldager  
Tlf. 72 20 22 96 
Mail if@teknologisk.dk
 


