
 

Markedsdialog om klimatilpasning i Lillerød Bymidte 
 

Allerød Kommune og NOVAFOS inviterer hermed til en markedsdialog, som er målrettet den fremtidige 
afkobling af regnvand i Lillerød Bymidte. 

Formålet med markedsdialogen er at afdække om de eksisterende løsninger og teknologier tilsammen kan 
håndtere afkobling af 75% af regnvand i Lillerød bymidte inden for de ambitiøs mål og rammer som påtænkes 
fastsat i helhedsplanen for bymidten, hvor der i den tætte bymidte skal findes plads til vandhåndteringen i nye 
funktionelle og rekreative byrum.  

Helhedsplanen bliver i løbet af 2019 og 2020 fulgt op af lokalplaner for området, hvor der vil blive stillet 
specifikke krav til regnvandshåndteringen. Der er allerede stor interesse fra forskellige bygherrers side ift. at 
bygge yderligere boliger i bymidten. Kommunen ønsker at sikre, at der samtidig udvikles løsninger, der 
håndterer regnvandet på en rekreativ, effektiv og sikker måde. 

Kommunen ønsker derfor markedsdialogen nu, så resultatet kan indgå som grundlag for at definere ambitiøse 
men også realistiske mål og rammer i helhedsplanen for Lillerød bymidte. 

Markedsdialogen vil blive afholdt tirsdag d. 19. februar kl. 9-15 på Kirkehavegaard, Kirkehaven 16-18, 3450 
Allerød. 

Der lægges op til en inspirerende dag, hvor deltagerne vil få indblik i det projekt, der skal gennemføres i 
Lillerød bymidte, den nyeste viden inden for regnvandsløsninger samt en mulighed for at være med til at 
definere et fagligt velfunderet grundlag for Kommunens plangrundlag.    

 

Dagsorden 

Dagen indledes med en opsamling af hvad de eksisterende løsninger og teknologier kan bidrage med i forhold 
til indpasning af regnvandshåndtering i eksisterende by, ift. kapacitet, rensning mv. Denne fælles viden skal 
danne baggrund for en dialog om udfordringer og potentielle løsninger i nogle konkrete case-områder i Lillerød 
bymidte.  

Det forventes at dialogen vil bidrage til at identificere nogle af de løsninger og aktører, der skal i spil for at 
realisere kommunens mål, samtidig med at vi får konkretiseret nogle udfordringer, der kræver både udvikling 
af eksisterende løsninger, kombinationer og ikke mindst nytænkning. 

 

Tilmelding til markedsdialogen 

Deltagelse sker ved tilmelding til Gitte Hansen, Orbicon: giha@orbicon.dk. Der forventes at være plads til 1-2 
deltagere fra hver virksomhed. Nærmere detaljer vedr. program udsendes til tilmeldte virksomheder forud for 
afholdelse af markedsdialogen. 

Udvælgelsen af deltagende virksomheder vil ske således, at et bredt spektrum af aktører er repræsenteret. 

Der ydes ikke honorar for deltagelse i dialogen, som er en afsøgning af markedsmuligheder.  


