Optimeret LAR
TIL LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND

Systemer til forbedring af byrum og landskab
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Alvorlige oversvømmelser forudsiges at ville
forekomme hyppigere i fremtiden
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Højtydende LAR-løsninger fra Milford
LAR-løsninger vinder større og større udbredelse
I næsten alle nye anlægsprojekter i byzonerne medgår LAR som et væsentligt bidrag til fremtidens
klimasikring.
Hvor LAR tidligere var et udtryk alle kendte, men få praktiserede, er det nu et begreb, der tages alvorligt
på alle niveauer af byplanlægningen. Der eksisterer en klar tendens til at LAR-løsninger bliver en mere
central del af regn- og overfladevandshåndteringen i nye projekter.
Med denne udvikling er det afgørende, at der konstant produktudvikles, forskes og evalueres.
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Udover ydeevne er det vitalt, at de udbudte LAR systemer er robuste i såvel konstruktion som materialevalg, således at det færdige anlæg har længst mulig levetid.
Endvidere skal der i designfasen tages højde for de udfordringer installationen typisk byder på, så implementeringen kommer til at foregå så gnidningsfrit som muligt.
Med optimerede LAR-løsninger fra Milford får du adgang til denne teknologi og vi tilbyder dig knowhow
og service, som vil sikre dig at dine LAR-projekter kommer til at møde morgendagens udfordringer
bedst muligt.
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Milford i globalt partnerskab
... sat i verden for at levere
grønne og blå løsninger i
verdensklasse
I kraft af et globalt samarbejde med partnere –
der er førende LAR specialister på hver deres
markeder – bliver vores systemer installeret og
fungerer i dag mange steder i verden.
Vores ingeniører deler med glæde deres vidtrækkende kompetencer med dig, i bestræbelsen på
at sikre, at dit LAR anlæg bliver så effektivt og
højtydende som overhovedet muligt.
Vores partnere i England, USA og Australien bidrager med dugfrisk knowhow fra deres kontinenter og gør os i stand til at løse så godt som
enhver udfordring indenfor LAR.
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Ved at benytte nogle af de mest innovative og
solidt designede produkter på markedet i dag,
sikrer vi at dit LAR projekt fungerer fra første dag
og i hele systemets levetid. Dette kaldes Whole
Life Effectiveness og er et koncept Milford har
udviklet i samarbejde med de globale partnere.
De produkter der indgår i vores LAR-løsninger
fremstilles alle i strengt overvågede processer
hos certificerede producenter, og underkastes
gennemgribende R&D-kontrolforanstaltninger
før endelig inspektion og levering.
For dig betyder dette pålidelighed, ydeevne
og kontinuitet – med andre ord Whole Life
Effectiveness.
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oLAR – Optimeret LAR
... og toolbox
Vi mener at idéen bag LAR er helt rigtig og at LAR har en stor fremtid. Men skal man have succes med
LAR er det afgørende, at de anlæg der installeres, er gennemtænkte og leverer varen. Ikke blot i starten,
men i mange år fremover.
Milford ændrer ikke på principperne i LAR, vi specialiserer os i stedet i at optimere LAR anlæg for at sikre
overlegne egenskaber og længere levetid.
I den indledende designfase er der tre hovedparametre, der bør tages i betragtning; Vandmængde,
vandkvalitet og værdiskabelse.
Afhængigt af hvilket projekt du skal igang med vægtes parametrene forskelligt. Din oLAR Toolbox
assisterer dig i at sammensætte produkter, der giver den rette balance i forhold til applikation og
opland.
Naturligvis er du også altid velkommen til at kontakte Milford for råd og vejledning.
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TOOLBOX

VÆRDISKABELSE
PRODUKT

KerbCell™

VANDMÆNGDE

Æstetisk/
synlighed

Vegetation
i byen

3

3

3

3

3

StormPit™

Forebygger
oversvømmelser

Forbedret
vandmiljø

Sigta™

3

SUDScreen™

3

Aquaton™

3

Resorb+™

3

Arborflow 100
+ StrataCell™

3

3

Modular
Wetlands™

3

3

3

Flow-fordeling

3

3
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o LAR
Værdiskabelse

Vandmængde

Vandkvalitet

VÆRDISKABELSE – Den store fremtid for LAR ligger i de mange muligheder systemet giver for at
tilægge værdi til de urbane miljøer. At kunne skabe harmoni, både miljømæssigt og æstetisk, imellem
det omskiftelige klima og de menneskeskabte grønne områder, er en af LAR’s helt store kvaliteter.

VANDMÆNGDE – Kontrol med vandmængden er afgørende – både den andel af afstrømningen der
skal renses og den mængde der skal videreledes. Ofte er der behov for mere kapacitet i et LAR anlæg
for at opnå tilstrækkelig forsinkelse.

VANDKVALITET – Vandkvaliteten er en essentiel og kompleks del af ethvert LAR anlæg. Med optimerede LAR produkter fra Milford er det muligt at beherske vandkvaliteten, således at der tages højde
for oplandet og de gældende krav og specifikationer for området.
9

VANDKVALITET
Forsinkelse/
Nedsivning

Affald, blade og
større genstande

Større partikler

Fine partikler

Tungmetaller
og olie

3

3

3

3

3

3

3

3

Opløste stoffer

3

3
3
3

3
3
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3

3

3

3

3

3

3

oLAR produkterne fungerer effektivt i en
lang række applikationer
Byzonen byder på mange forskellige udfordringer. Vi har sammensat et sortiment af oLAR produkter, der
giver dig mulighed for at tilbyde effektive og gennemtænkte LAR-løsninger til enhver applikation.
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1
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Modular Wetlands™

Aquaton™

Mindre parkeringsarealer, vejbede og
steder hvor der ønskes synlig LAR.

Større parkeringsarealer, butikscentre,
byggemodninger, industriområder,
idrætsanlæg m.m.

SIDE 21

SIDE 18
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o LAR

4

KerbCell™

Resorb+™

Vejebede, regnbede, bytræer m.m.

Alle former for beplantninger.

SIDE 14

SIDE 19
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11

5

5

5
Arborflow 100
og StrataCell™

6
Sigta™

Al træplantning i befæstede arealer.

Anvendes før åbne bassiner, faskiner m.m.
eller i eksisterende sandfangsbrønde.

SIDE 20

SIDE 16
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Vælg dine oLAR komponenter
Med oLAR er der mange måder at kombinere de forskellige produkter på. Ved at vælge de komponenter
der bedst muligt imødeser projektets specifikke udfordringer, kan du designe et oLAR system, der i alle
henseender vil indfri forventningerne.

Opland

Arborflow™ og StrataCell™

Parkering
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KerbCell™

Muldjord med Resorb+™

Vejbed

Sigta™

Modular Wetlands™

Villakvarter
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o LAR
Milford vil med glæde og interesse assistere dig med konceptuelt design og brainstorming sessions om,
hvordan vores oLAR produkter kan kombineres for at skabe den perfekte LAR-løsning til dit projekt.

Udledning
Muldjord med Resorb+™

Udnyttelse
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Aquaton™

Å eller hav

Aquaton™

Grundvand
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Produktinformation

KerbCell™
KerbCell™ er en slusekonstruktion, der giver mulighed
for regulering af vandafledningen sommer og vinter.
Således løser KerbCell™ på en enkel måde, problemet
med vejsalt i forbindelse med regnbede, vejbede og
plantehuller.
Anvendelse
Om sommeren kan KerbCell™ lede nedbøren direkte
til nedsivningsområder og beplantede arealer, der har
behov for vanding. Samtidigt reduceres belastningen af
kloakken i tilfælde af skybrud.
Om vinteren lukkes sluselugerne således at saltholdigt
vand bliver ledt udenom de sensitive LAR anlæg.

14

KerbCell™ er fremstillet i robuste og holdbare materialer,
der sikrer en lang levetid, selv under hårde vilkår.
Produktet kræver ingen specialeviden for at kunne
betjenes og passer derfor ind i kommunens almindelige
vinter- og forårsdriftsplaner.

• Produceres med bade vinklet og
flad top
• Fås i to størrelser med hhv. 3 og 5
sluseluger
• Fås i rustfrit eller cortenstål (sluselugerne fremstilles altid i rustfrit)
• Kan driftes som en del af almindelig
vinter/forårs driftsplaner.
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Produktinformation

StormPit™
StormPit™ er udviklet som en enkel, men uhyre effektiv
måde at lede overskydende overfladevand direkte ned
til træernes rodzoner.
Ligesom en standard brønd, er StormPit™ udstyret
med et sandfang og en hængslet støbejernsrist, der
giver nem adgang til rensning.
StormPit™ er højdejustérbar og kan således bruges
med StrataCell™ i forskellige matrix konstruktioner.
Det Ø100 mm store perforerede drænrør fordeler det
opsamlede overfladevand ud i rodzonen.
Ved at aflede regnvandet til byens træer opnås to
markante fordele:
•

Omfanget af eventuelle oversvømmelser reduceres

•

Byens træer bliver naturligt vandet, hvilket giver
sundere træer, nedsat behov for manuel vanding,
med dertilhørende resourcemæssige besparelser
samt mindsket forbrug af vand fra vandforsyningerne
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FAKTA
100 voksne bytræer kan årligt indfange helt op til 1.137.500 liter regnvand
– dette svarer til omtrent halvdelen af
en olympisk swimming pool.
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Produktinformation

Sigta™
Sigta™ er en yderst omkostningseffektiv anordning til
beskyttelse af dit nedsivnings- eller LAR anlæg mod
sand og grus. Risikoen for nedsat effektivitet, som følge
af hel eller delvis tilstopning af sand og grus, reduceres
betragteligt. Sigta™ kan installeres i såvel nye som eksisterende sandfangsbrønde for at øge deres effektivitet og for at forhindre sedimenter i afstrømningen under
skybrud.
Ingeniører og kommuner bruger Sigta™ til at minimere
vedligeholdelsesomkostningerne forbundet med åbne
bassiner, nedsivningsanlæg og andre LAR anlæg. Andre
bruger det til opgradering af eksisterende sandfang med
en effektivitetsforøgelse på helt op til 30% som følge.
Sigta™ kan fjerne en betydelig mængde TSS set i forhold til investeringen.

16

Igennem snart 4 år har Sigta™ gennemgået tilbundsgående testning hos University of Minnesota’s St. Anthony
Falls Laboratory og har vist sin effektivitet til at fjerne TSS
fra et bredt spekturm af applikationer.

Sigta™ anvendes blandt andet til:
• At forbedre vandkvaliteten
• At forøge præstationerne og levetiden for LAR anlæg
• At reducere behovet for vedligeholdelse
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Produktinformation

SUDScreen™
SUDScreen™ fjerner olie, grus og mindre partikler fra
overfladevandet, samt organisk og uorganisk affald.
Det er almindeligt kendt at betydelige mængder forurenende stoffer transporteres i afstrømmende regnvand
og ledes videre ud i forskellige vandmiljøer, hvor de kan
sætte omfattende aftryk.
Det grundliggende princip i SUDScreen™ kaldes for et
”non-blocking flow”, og er en effektiv filtrering, der fungerer ved både høje og lave vandtryk. Systemet filtrerer
mere end 95% TSS, som opbevares i et let tilgængeligt
kammer og gør rensning og vedligeholdelse hurtig og
problemfri.
SUDScreen™ kan installeres som præ-filtrering i et LAR
anlæg til fjernelse af forurenende stoffer. Dermed sikres
en bedre vandkvalitet og et mere effektivt LAR anlæg
med en længere levetid.
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Brug blandt andet SUDScreen™
ved disse applikationer:
• Gader og veje og andre befæstede arealer
• Beboelseskomplekser
• Industriejendomme og -områder

Systemer til forbedring af byrum og landskab

Produktinformation

Aquaton™
Tunnelfaskine
Den nye Aquaton™ tunnelfaskine giver overlegne egenskaber på alle vigtige parametre for underjordiske bassiner. Det skyldes især, at man er gået væk fra den
almindelige kubiske tankegang og i stedet bruger en
parabel som bærende princip. Systemet er blevet til i
samarbejde med førende internationale eksperter inden
for regnvandshåndtering og tilbyder, ud over længere
levetid og større bæreevne, også en række andre attraktive egenskaber:
•

Brugen af parabelen som bærende princip giver
markant øget styrke og længere levetid

•

Sprøjtestøbning af enhederne sikrer en fuldstændig
ensartet materialetykkelse, både på lige flader og i
krumninger og kurver, hvilket betyder forudsigelige
og pålidelige egenskaber

•

Systemet etableres nemt og hurtigt ude på byggepladsen uden behov for samlepinde

•

Den patenterede Aquaton™ aflejringstunnel tilbyder
hurtigere og nemmere rensning og forlænger systemets levetid betragteligt. Herudover fungerer den
som en yderst økonomisk filtreringsenhed
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Se mere i vores særskilte Aquaton™ brochure.

Aquaton™–aflejringstunnellen kan
fjerne op til:
• 80% SS (suspenderet stof)
• 90% TPH (olie)
• 49% Total-P (Fosfor)
• 53% Total-Zn (Zink)
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Produktinformation

Resorb+™
Jordforbedringsmiddel
Resorb+™ bruges som jordforbedringsmiddel, der
øger jordens evne til at binde vand og næringstoffer
samt opfange forurenende stoffer
Alle foreløbige tests indikerer at dette vulkanske mineral
kan binde en vandmængde på op til 60% af sin egen
vægt. Resorb+™ er også yderst effektiv til at opfange
en hel række tungmetaller så som bly, kobber og zink.
Anvendelse
Kan anvendes ved alle former for regnbede, vejebede
og andre applikationer, hvor der anvendes filtermuld.

Vand

Fordele
•

Gør træer og planter mere klima-robuste

•

Giver flottere og mere tørketolerante grønne områder

•

Forbedrer træets afledningskapacitet ved brug i
forbindelse med LAR løsninger

•

Beskytter grundvandet

•

Optimerer brugen af gødning

•

Forbedrer jordstrukturen
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Bed med Resorb+™

Bed uden Resorb+™

Vandet tilbageholdes i jordblandingen, der bliver til et
”reservoir” for rødderne.

Vandet trækker igennem
jordblandingen og ned til
grundvandet, hvor rødderne
ikke kan nå det.

Forurening
Med en anbefalet dosering på
50kg/m3 filtermuld, hvilket svarer til
ca. 0,06 m3, kan jordens kapacitet til
at optage vand forøges med helt op
til 20%.
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Bed med Resorb+™

Bed uden Resorb+™

Forurening tilbageholdes
effektivt i jordblandingen
og samtidigt beskyttes
grundvandet.

Forureningen trækker ned
igennem jordblandingen og
risikerer at forurene grundvandet.

Produktinformation

Arborflow 100™
Modulært træplantningssystem
Dette nye innovative produkt tilføjer et nyt værktøj til
landskabsarkitektens redskabskasse. Et modulært
træplantningssystem specifikt designet til at give vedvarende og målbare fordele i forbindelse med regnvandshåndteringen, hvor der plantes træer i befæstede
arealer.

i reservoiret. Den første filtrering fjerner større partikler
såsom henkastet affald. Vandet opsamles, opbevares i
reservoiret og distribueres igennem Arborflow’s panelvæg ud i det omgivende jordcelle-system og rodzone.
Jordens lagringskapacitet udnyttes samtidig med at
vandstanden i plantehullet genopbygges.

Afstrømningen trækker ned i Arborflow’s collectorkanal, hvor den første filtrering finder sted, og derpå ind

Hvis plantehullet nærmer sig oversvømmelse vil vandet
løbe ud ved henholdsvis afløb og nedsivning.

• Dokumenteret og målbar vandforsinkende kapacitet
• Overløbsindikator
• Enkel og besparende vedlige20

Fordampning
og afkøling

holdelse
• Kan installeres enkeltstående eller
som en del af planthulskonstruktion

Vandet løber fra belagt overflade
ned i Arborflow’s collector-kanal.

Store partikler opfanges i risten
og i det indvendige bladfilter.

Vandet løber til reservoiret, hvor
det iltes igennem panelvæggen...

... og videre ned til StrataCell™ jordceller og rodzone.

Afløb
Nedsivning
til grundvand

Nedsivning
til grundvand
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Produktinformation

Modular Wetlands™
Biofiltreringsmodul
Modular Wetlands™ er et gennembrud indenfor LAR
teknologi. Systemet er det eneste biofiltreringssystem
der udnytter et så kaldet ”horisontal-flow”, der er et
helt nyt patenteret princip med et mindre fodaftryk og
en større rensningskapacitet. Hvor de fleste regnbede
benytter en beskeden, eller slet ingen præ-filtrering,
har Modular Wetlands™ et avanceret indbygget præfiltreringskammer med separations- og filtreringskassetter. Her bliver aflejringer, olie- og benzinrester fjernet
fra overfladevandet før det når biofiltreringskammeret,
hvilket reducerer behovet for vedligeholdelse samt forbedrer systemets præstationer.

Modular Wetlands™ fordele:
• Samme eller bedre filtrering end et
åbent bassin, på en brøkdel af
pladsforbruget
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• Op til fire gange større filtreringsområde end et alm. regnbed.
• Forlænget levetid og reducerede
vedligeholdelsesomkostninger.

Udledning

Præ-filtreringskammer
med separations- og
filtreringskassetter
Bio-filtreringskammer med ”horisontal-flow”
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Blå og grønne strømninger – regnvand og
Alt imens storbyens konstante pulseren
tiltrækker stadig flere beboere, udfordrer
det skiftende klima vores formåen til at
nytænke infrastrukturen
Livet i storbyerne forbruger vand. Vand tilføres og udledes i en kontinuerlig strøm. Men det foregår ikke i lukkede kredsløb. Indbyggernes forskellige aktiviteter kommer i kontakt med vandet og påvirker
vandkvaliteten. Overfladevand skyller aflejret forurening med sig, olie
fra vejene, affald fra gader og stræder. I nogle perioder er der megen
nedbør, i andre ingen. Under skybrud oplever vi mere voldsomme
oversvømmelser end tidligere og i tørkeperioder lider vegetationen.
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Kontrolleret afstrømning, distribution og udnyttelse af regnvand er
en proces med et meget snævert balancepunkt. Med intelligent
planlægning og integrering af en strategisk vegetation er det muligt
at bidrage væsenligt til at skabe en god og vedvarende balance.
Vand skal være rent og håndteres korrekt i de mængder naturen
byder på. Dette er en vital del af bestræbelserne på at klimasikre en
byzone.
Vores vision for fremtidens metropol udspringer i blå og grønne
strømninger, hvor intelligent udnyttelse af interaktionen imellem nedbør og vegetation skaber en fleksibel og let omstillelig storby. En
storby, der er i stand til at akkumulere pludselige nedbørsmængder
og omdanne dem til livgivende ressourcer fremfor potentielle miljøkatastrofer. En storby, hvor et skybrud er en velkommen gæst, der
bidrager til balancen, snarere end at forstyrre den. En storby, der er
i stand til at renholde vandet og ikke give problemerne videre ved at
udlede kontamineret vand i verdenshavene.
Vand har altødelæggende kræfter. Samtidig er det forudsætningen
for selveste livet. Mennesket udmærker sig ved sin tilbøjelighed til
at forsøge at tilpasse omgivelserne efter sig selv, snarere end at tilpasse sig selv efter omgivelserne. Ansvaret er dermed vores, og det
er op til OS at indrette os således, at vi samarbejder med vandet og
får glæde af dets styrke fremfor at blive ramt af dets ødelæggende
kræfter.
En storby i samhørighed med det omskiftelige klima, hvor nedbør
og vegetation udnyttes til at skabe trivsel og balance er vores vision.
Vi kalder den ”Blå og grønne strømninger”.
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vegetation i perfekt samspil
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