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1

Indledning

Som følge af klimaændringer må det forventes, at der i byerne bliver hyppigere og
kraftigere oversvømmelser pga. øgede nedbørsmængder, flere befæstede arealer og
kloaksystemer, der ikke er dimensioneret til at håndtere de øgede regnmængder. De
uheldige effekter kan delvis afhjælpes ved Lokal Anvendelse af Regnvand – LAR.
Med LAR menes Lokal Afledning af Regnvand eller Lokal Anvendelse af Regnvand,
hvor regnvandet fuldstændigt eller delvist afkobles fra det traditionelle afløbssystem,
primært ved nedsivning. Forudgående forsinkelse af regnvand, hvor alt regnvand efterfølgende tilledes afløbssystemet på traditionel vis, betragtes ikke som en egentlig
LAR-løsning.
LAR-metoder kan ved nyudstykninger – og i et vist omfang ved separering af eksisterende systemer – dermed helt eller delvist erstatte regnvandssystemet til private parceller.
LAR medvirker på denne vis til at lette presset på kloakkerne og renseanlæggene,
hvilket er væsentligt i forhold til det fremtidige klima med forventet øget ekstrem nedbør.
LAR kan desuden medvirke til at øge grundvandsdannelsen og sikre en mere naturlig
afstrømning i vandløb.
LAR-metoder, der baserer sig på en høj grad af fordampning, vil yderligere kunne bidrage til at modvirke øgede temperaturer i byområder ("varmeø" effekter).
Endelig kan LAR-metoder anvendes rekreativt til at skabe flere blå og grønne bynære
naturoplevelser, inddrage borgerne i håndtering af regnvandet samt til leg og læring.
Aalborg Kommunes LAR-metodekatalog beskriver anlægsdele, dimensionering, drift
og vedligehold ved forskellige LAR-anlæg samt økonomi ved nogle LAR-anlæg. De
hydrauliske forudsætninger for metodekataloget er beskrevet i et særskilt notat. Tilsammen udgør kataloget et ensartet grundlag, som grundejere, entreprenører, rådgivere og myndigheder kan anvende til hhv. dimensionering og sagsbehandling af LARløsninger.

1.1 LAR i Aalborg Kommune

LAR udgør sammen med separatkloakering en væsentlig del af Aalborg Kommunes
samlede strategi til at håndtere vandkredsløbet ved fremtidige klimaændringer, jf. kommuneplan, spildevandsplanen og bæredygtighedsstrategien. Øget LAR virker ligeledes
positivt i eksisterende fællessystemer, hvor de mindre regnmængder i kloaksystemet reducerer
udledningen af opspædt spildevand og mindsker belastningen på renseanlæggene.

I Aalborg Kommunes Spildevandsplan 2016-2027 er det forudsat, at alle nyudstykninger udføres med separat kloakering, således at spildevandet afledes i et system og
regnvandet i et andet. Ligeledes er det planen, at eksisterende systemer med afledning af regn- og spildevand i et fælles system med tiden skal omlægges til separat
afledning.
Endvidere er der i Spildevandsplan 2016-2027 udlagt områder, hvor der som udgangspunkt kun etableres spildevandskloak.
I disse områder forudsættes det, at regnvand håndteres vha. LAR-metoder, primært
nedsivning såfremt jordbunden og grundvandsforholdene er egnet til det. Hvis der kun
etableres spildevandskloak, betales kun tilslutningsbidrag for spildevand.
I forbindelse med separering af eksisterende fælleskloakerede oplande, kan der i enkelte områder være mulighed for at etablere nedsivning af overfladevand eller andre
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former for lokal regnvandsafledning. Der vil som udgangspunkt ikke kunne gives tilskud til etablering af lokal regnvandsafledning. Der kan kun i meget særlige tilfælde
være mulighed for at få tilskud i form af fuld tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for
regnvand (maksimalt 40 % af det samlede bidrag), såfremt man afskærer regnvand
fra kloakken fuldstændigt, og såfremt Aalborg Kloak A/S kan se økonomiske fordele
for den samlede projektøkonomi. Forsinkelse af regnvand giver ikke ret til tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.
Overløb til en regnvandskloak eller en fælleskloak fra f.eks. nedsivningsløsninger kan
i nogle tilfælde være nødvendigt. Ved etablering af overløb til Kloak A/S kloakanlæg
kan der som udgangspunkt ikke ydes tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand, jf. Spildevandsplan 2016-2027 og Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.
I figur 1.1 er vist et kort for Aalborg Kommune med områder, hvor overfladevand muligvis kan nedsive, idet de øvre jordlag i henhold til jordartskort er ”egnet” eller ”måske
egnet” til nedsivning. Det er primært inden for disse områder, at Aalborg Kommune
ønsker, at der satses på lokal regnvandshåndtering.

Figur 1.1 Mulighedskort for nedsivning af overfladevand, vurdering af områders egnethed til nedsivning og lokal håndtering af regnvand i Aalborg Kommune.

1.2 LAR-metoder, forsinkelsesmetoder og rensemetoder

I tabel 1.1 er angivet de LAR-metoder, som er medtaget i nærværende metodekatalog.
Derudover er der i LAR-kataloget også medtaget forsinkelsesmetoder (tabel 1.2) og
rensemetoder (tabel 1.3), som vurderes at kunne være en del af en samlet LARløsning, idet metoderne i sig selv dog ikke er omfattet af LAR-definitionen.
Tabel 1.1 omfatter LAR-nedsivningsløsninger, hvor der som udgangspunkt ikke afledes regnvand fra matriklen, og der dermed ikke tilledes regnvand til det kommunale
afløbssystem. Nedsivningsanlæg vil imidlertid ikke kunne dimensioneres for alle ekstremregn, så i sjældne situationer må opstuvning til terræn påregnes og håndteres.
Ved fordampning og anvendelse vil der altid være et overskud af regnvand, som skal
håndteres.
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Tabel 1.2 omfatter løsninger, som forsinker og magasinerer regnvand forud for tilledning til en LAR-løsning, jf. tabel 1.1. Metoderne kan også anvendes alene, idet der så
kun er tale om en forsinkelse af regnvandet, inden vandet ledes videre til kloak eller
recipient.
Tabel 1.3 omfatter løsninger, som giver en rensning af regnvandet, inden det ledes til
en LAR-metode eller forsinkelsesmetode, jf. tabel 1.1 eller tabel 1.2.
Ønsket effekt
Nedsivning

Metode
Faskiner
Nedsivningsbrønde
Nedsivning på græsarealer
Render og grøfter
Regnbede
Permeable belægninger
Fordampning
Grønne tage
Anvendelse
Havevanding, toiletskyl og tøjvask
Tabel 1.1 Oversigt over LAR-metoder, hvor regnvandet helt eller delvist tilbageholdes på matriklen.
Ønsket effekt
Forsinkelse

Metode
Lukkede bassiner
Våde bassiner og damme
Render og grøfter
Opstuvning på terræn
Permeable belægninger med membran
Drosling af afløb og anden styring
Tabel 1.2 Oversigt over metoder, der magasinerer og forsinker regnvand, inden vandet ledes videre.
Ønsket effekt
Rensning

Metode
Sandfangsbrønde
Åbne sandfang
Våde bassiner og damme
Tabel 1.3 Oversigt over rensemetoder, der kan anvendes i tilknytning til LAR.

1.3 Opbygning af LAR-katalog

LAR-kataloget består ud over nærværende indledning af et notat om de hydrauliske
forudsætninger for dimensionering af de enkelte metoder.
Dernæst følger selve metodebeskrivelserne, der hver er opbygget som følger:
 Datablad inkl. samlet vurdering af metodens egenskaber
 Generel beskrivelse
o Opbygning og funktion
o Krav fra myndigheder
o Renseeffekt
o Landskab og beplantning
o Begrænsninger for anvendelsen
 Anlægsdele
 Dimensionering
 Drift og vedligehold
 Økonomi (dog ikke medtaget for alle LAR-anlæg)
 Referencer
Mht. renseeffekt for metoderne er denne vurderet ud fra en inddeling i tre klasser: høj,
middel og lav. En høj renseeffekt betyder ikke nødvendigvis, at anlægget renser van5/9

det tilstrækkeligt til, at der ikke er risiko for forurening af f.eks. grundvandet ved nedsivning. Dette gælder specielt for de miljøfremmede stoffer, hvor der ikke er nok viden
til at vurdere de enkelte metoders renseeffekt.
Dimensionering er for alle metoder beskrevet med udgangspunkt i en række eksempler for at anskueliggøre størrelsesforholdene. Der er i eksemplerne anvendt 3 forskellige boligtyper: parcelhus, boligejendom og kontorbygning.
De 3 boligtyper er defineret i tabel 1.4 mht. grundareal, tagareal og samlet befæstet
areal. Arealerne er standard for beregningerne, således de er sammenlignelige metoderne imellem. Betegnelserne for de valgte oplande er vist i parentes efter hver boligtype. Befæstelsesgraden angiver, hvor stor en del af grundarealet, der er befæstet
(f.eks. tagareal, indkørsler, udestuer mv). Der regnes normalt med, at regnvand fra
befæstede arealer skal håndteres med LAR-løsning eller ledes til kloak.
Boligtype

Grundareal

Tagareal

m2

m2

Befæstet areal
inkl. tagareal
m2

Befæstelsesgrad
%

1

Parcelhus (åben-lav boligområde)

760

140

190

25

2

Boligejendom (etageboligområde)

6.000

1.500

2.400

40

3

Kontorbygning (erhvervsområde)

10.000

3.500

6.000

60

Tabel 1.4 Boligtyper med tilhørende arealstørrelser, som benyttes som eksempler i
LAR-metodekataloget.

1.4 Beskrivelse og definition af vurderingskriterier for LARmetoder

I LAR-metodekataloget er der foretaget en vurdering af hver LAR-metode, forsinkelsesmetode og rensemetode i forhold til en række kriterier. Vurderingerne er vist på en
graf, så det visuelt og hurtigt er muligt at få et overblik over den enkelte metodes egenskaber, fordele og ulemper, og så det er muligt nemt at sammenligne de forskellige
metoder til LAR, forsinkelse og rensning.
I tabellen nedenfor er der givet en beskrivelse af de forskellige kriterier, som vurderes
for hver LAR-, forsinkelses- og rensemetode. Selve vurderingen af metoderne i forhold
til kriterierne fremgår af metodebeskrivelserne.
For hvert kriterium vurderes metoderne på en skala fra 0 – 3 for positive egenskaber
og på en skala fra -3 til 0 for negative egenskaber, så det i sammenligningen af metoderne bliver tydeligere, hvilke fordele og ulemper metoden har. Hvis metoden ikke påvirker/indvirker på kriteriet er værdien 0. Hvor der ikke er angivet nogen værdi, vurderes metoden ikke at have nogen væsentlige fordele eller ulemper i forhold til kriteriet.
Kriterium
Biodiversitet

Vandhygiejne

Beskrivelse
Det vurderes, hvor stor potentiale der er i løsningerne for at
fremme biodiversiteten. Biodiversitet er et udtryk for variation i den levende natur. Biologisk diversitet har ikke nogen
enkel definition. Vi vil gerne have en rig og spændende natur, dette kan fremmes via visse LAR-metoder.
Mulighed for at øge biodiversiteten = 3. Ingen mulighed for
varierende plante og dyreliv =0.
Det vurderes, om det er muligt for borgere at komme i kontakt med regnvandet, og om regnvandet har gennemgået en
rensning, som fjerner bakterier inden da, så vandhygiejnen
er forbedret. Regnvandet indeholder flere bakterier end drikkevand, og der er ikke krav til, at det skal opfylde kravene til
badevand. Der kan derfor være en risiko for sygdom, hvis
man kan bade eller drikke regnvand. Mulighed for kontakt
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med regnvand og ingen rensning = -3. Ingen mulighed for
kontakt med regnvand =0.
Grundvandskvalitet

Grundvandsmængde

Rekreativ værdi

Lokalt klima

Forsinkelse

Renseeffekt

Det vurderes, om metoden vil påvirke grundvandskvaliteten.
Dette er kun aktuelt for nedsivningsmetoderne. Som udgangspunkt vil nedsivning udgøre en risiko for grundvandskvaliteten. De metoder, der renser vandet bedst, får højst
værdi svarende til 0. Metoder, der stort set ikke renser vandet, får lav værdi svarende til -3. En god vurdering af metodens renseeffekt betyder ikke nødvendigvis, at vandet kan
overholde grundvandskriterierne.
Det vurderes om metoden er med til at øge grundvandsdannelsen (gælder alle metoder med nedsivning) eller reducere
brugen af grundvand/drikkevand. Lav værdi (0) = ingen effekt på grundvandsmængden – høj værdi (3), hvis hele
vandmængden fra tagfladen nedsives eller regnvand erstatter brug af drikkevand. Metoder uden nedsivning er neutrale
(ingen værdi).
Det vurderes, om metoden kan bruges til at skabe mere rekreativ værdi i området, så der lokalt kommer mere vand og
planter/grønne område. 0 = ingen rekreativ anvendelse, 3 =
giver stor rekreativ værdi.
Det vurderes, om metoden vil være med til at forbedre det
lokale klima ved at øge den lokale fordampning. Metoder i
nærheden af jordniveau, hvor der er mennesker, scorer
bedre end grønne tage, der også tørrer ud i løbet af sommeren. Ingen forbedring af lokalt klima = 0, stor forbedring af
lokalt klima = 3.
Det vurderes, om metoden forsinker regnvandet, inden det
ledes til LAR-løsning, renseløsning eller til recipient. Vurderes kun for forsinkelsesmetoder. 0= ingen forsinkelse, 3 =
stor forsinkelse.
Det vurderes, hvor godt metoden renser regnvandet. 0 = ingen rensning. 3= metoden renser vandet godt.

Arealkrav

Det vurderes, om metoden kræver store arealer. -3 = stort
arealbehov, 0 = lille arealkrav

Anlægsøkonomi

Det vurderes, om metoden er dyr at anlægge: -3= dyr metode i anlægsudgifter, 0=metoden er billig at anlægge.

Driftsbehov

Det vurderes, om metoden kræver meget vedligehold: -3=
kræver meget vedligehold. 0= kræver stort set ikke ekstra
vedligehold.
Driftsøkonomi
Det vurderes, om der er store udgifter til drift og vedligehold
ved metoden. -3 = høje udgifter til drift og vedligehold, 0=
lave udgifter til drift og vedligehold.
Teknologi
Det vurderes, om metoden har karakter af velafprøvet og
velkendt teknologi under danske forhold. Desuden vurderes
det, om et anlæg, der udnytter metoden, vil blive betragtet
som nyt og spændende og om etableringen kan være med
til at demonstrere anlægget og øge udbredelsen af det i
Danmark. 0 = Kendt teknologi og velafprøvet anlæg. 3 = Ny
teknologi. Kan bruges som demonstrationsprojekt.
Selvforvaltning
Det vurderes, om metoden giver anlæggets ejer ansvar og
handlemuligheder for at drive og optimere anlægget, og om
det fremmer ejers oplevelse af at tage ansvaret for håndtering af regnvand på egen grund. Vurderes kun for LARmetoder. 0 = ingen selvforvaltning. 3 = stor selvforvaltning.
Tabel 1.5 Beskrivelse af vurderingskriterier for LAR-metoder.
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Ordliste

Afløbskoefficient

Den del af regnvandet, der falder på en overflade og
løber videre til f.eks. kloakken. F.eks. er afløbskoefficienten for asfaltarealer 1, når den hydrologiske reduktionsfaktor sættes lig 1. For græsarealer sættes den typisk til 0,1.

Afløbsforhold

Beskrivelse af den måde, som regn- og spildevand ledes fra en ejendom til det offentlige kloaksystem.

Afløbsledning

Rørledning, oftest nedgravet, der transporterer spildevand og/eller regnvand.

Befæstelsesgraden

Den andel af det samlede opland som er befæstet.

Befæstet areal

Den andel af et opland, som udgøres af tætte eller næsten tætte flader, hvor regnvandet ikke kan sive ned,
men løber til kloak. Befæstede arealer er f.eks. asfalt,
fliser mv.

Dimensionsgivende vandmængde

Den regnmængde, som et LAR-anlæg eller en kloakledning skal dimensioneres til at kunne håndtere og
transportere, f.eks. 152 l/s∙ha.

Forsinkelsesbassin

Bassin hvorfra midlertidig opstuvet regnvand langsomt
udledes.

Fællessystem

Afløbssystem, hvor både spildevand og regnvand løber
i samme ledningsnet.

Gravitationssystem

Ledninger eller anlæg, hvor vandet kan løbe af sig selv
udelukkende på grund af tyngdekraften og uden pumpning.

Grundvand

Vand, som befinder sig i undergrundens lag af sand,
grus eller kalk. Grundvand pumpes op og bruges som
drikkevand i Danmark.

Hydrologisk reduktionsfak- Angiver, hvor stor en del af et givent opland, der giver
tor
bidrag til en afstrømning fra oplandet (overfladen). Sættes ofte til 0,8 -1,0.
Kloak

Generel betegnelse for regnvands- og/eller spildevandsledninger

Kontraklap

Lukkeanordning, som etableres for enden af rør eller
ved tilslutning af overløb fra LAR-metoder til kloaksystem, så der ikke kan løbe vand fra kloaksystem eller
recipient ind i LAR-anlægget.

LAR-anlæg

Anlæg til Lokal Afledning af Regnvand eller Lokal Anvendelse af Regnvand er anlæg, hvor regnvandet fuldstændigt eller delvist afkobles fra det traditionelle afløbssystem.

Ledningsfald

Det fald som ledningen lægges med. Et ledningsfald på
1 % svarer til at ledningen falder 1 cm i højden for hver
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1 meter i længden.
Nedsivningsevne

Betegnelse for, hvor hurtigt vandet siver ned i jorden.

Nødoverløb

Udløb som ved driftsforstyrrelser (tilstopning, pumpesvigt o.lign.) leder det overskydende vand videre til andre LAR-anlæg, kloak eller recipient.

Overløb

Udløb, som ved en given regnmængde (større end dimensionsgivende regn) leder overskydende vand til anden LAR-løsning, kloakanlæg eller recipient.

Overfladevand

Fællesbetegnelse for regnvand, der strømmer fra jordoverfladen eller bygninger mod LAR-anlæg, afløbsledning eller recipient.

Recipient

Fællesbetegnelse for jord, vandløb, søer eller kystvande, der modtager f.eks. regnvand.

Reduceret areal

Den del af et område/areal, der giver anledning til afstrømning.

Rensebrønd

En brønd med en mindre diameter end 1 meter, som
giver mulighed for at rense en ledningsstrækning ved
f.eks. at spule den.

Selvrensning

Vandstrømmens evne til at fjerne og transporter faste
partikler, der ellers ville aflejres permanent i ledningen.

Separatsystem

Afløbssystem, hvor spildevand og regnvand løber i
hvert sit ledningsnet til henholdsvis renseanlæg og recipient.

Skumbrædt

Anordning, som i f.eks. ved udløb eller overløb skal
skumme vandet for lette stoffer som f.eks. olie, så de
tilbageholdes i anlægget og ikke ledes videre.

Spildevandsplan

Kommunens plan for, hvordan afløbssystemet skal udbygges i den kommende periode.

SRO-anlæg

Computerstyret driftssystem som kan styre, regulere og
overvåge f.eks. pumper.

Stuvning

Stuvning opstår, når kapaciteten i ledningsnettet er
brugt op og der stadig ledes mere vand til afløbssystemet eller LAR-anlægget fra regn. I disse tilfælde stiger
vandet op i riste, brønde mv.

Tilslutningsbidrag

Betaling til Kloakforsyningen (Kloak A/S) for at blive tilsluttet et offentligt kloaksystem.
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Forord
Denne guide ”Inspiration til LAR” er udarbejdet for at beskrive principperne for lokal
anvendelse af regnvand. Målet med inspirationsguiden er at inspirere bygherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører samt haveejere til at skabe attraktive og bæredygtige afløbsløsninger i Aalborg Kommune. Aalborg Kommunes samlede LAR-katalog
består af denne inspirationsguide, samt en række andre dokumenter bl.a. beskrivelser
af LAR-løsningers opbygning, funktioner og egenskaber samt notater om myndighedskrav og hydrauliske forudsætninger. Rapporterne er baseret på Aarhus Kommunes
LAR-metodekatalog, som er udviklet i samarbejde med Orbicon og Rambøll. Materialet er venligst stillet til rådighed for Aalborg Kommune og tilpasset Aalborg Kommunes
retningslinjer.
Aalborg Byråd har vedtaget Klimastrategi 2012-2015 og Bæredygtighedsstrategi
2013-2016. ’Inspiration til LAR’ er en naturlig følge af disse strategier. Strategierne
medfører bl.a. at der i en række nye lokalplaner skal benyttes lokal afledning af regnvand. Bygherre i disse områder skal ofte varetage håndteringen af regnvand på egen
grund eller i fælles vådområder. En del af ansøgningsgrundlaget for en byggetilladelse
i disse byområder, bliver derfor at redegøre for hvordan regnvand fra tage og befæstede arealer kan håndteres lokalt på byggegrunden herunder muligheden for nedsivning.
Baggrunden for dette er primært et ønske om at mindske presset på kloaksystemerne
og vandløbene som et led i klimatilpasningen, og at anvende regnvand som et rekreativt element i byrummet, at se regnvand som en ressource og at få øget biodiversiteten.

Figur 1

Grønt tag i midten af boligblok, Godsbanen, Aalborg.
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Figur 2

Regnbed ved boligområde med LAR.
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1

Lokal Anvendelse af Regnvand i Aalborg Kommune

LAR er en forkortelse for begrebet Lokal Anvendelse af Regnvand. I daglig tale er det
almindeligt blot at bruge forkortelsen LAR. Når nedsivning af regnvand diskuteres,
tænker de fleste først og fremmest på nedsivning i en faskine. Men LAR-metoder består af en bred palet af forskellige løsninger for nedsivning af vand i jordens overflade,
forsinkelse, rensning og fordampning. Som eksempel kan nævnes regnbedet, der foruden en bæredygtig regnvandshåndtering også giver nye rekreative muligheder i byen
og haven samtidig med at biodiversiteten øges. Økonomisk er der også store potentialer ved brug af LAR-metoder, særligt i form af besparelser på tilslutningsbidraget. I
forbindelse med LAR-anlæg, bør der også indgå en skybrudsplan, for at begrænse
skader fra ekstrem nedbør.
Formålet med afløbssystemer er at sikre byens borgere mod sygdom, beskytte værdier mod oversvømmelse og nærrecipienter mod miljøpåvirkning. Afløbssystemer fungerer ved at lede vandet bort fra områder med mennesker. LAR fungerer derimod ved
at forsinke eller nedsive vandet lokalt i bassiner på eller under jordoverfladen. LAR er
udelukkende beregnet til at håndtere regnvand, fordi der er stor hygiejnisk risiko ved
at håndtere sanitært spildevand lokalt.
Denne LAR-guide forklarer hvad LAR er og giver på skitseniveau eksempler på, i
hvilke situationer forskellige LAR-metoder er attraktive.
Rapporten afsluttes med henvisninger til steder på internettet hvor læseren kan hente
yderligere viden.

Figur 3

Regnvandet håndteres i kanaler, render og bassiner, hvor sportsbaner og
pladser anvendes til opmagasinering af vand, Godsbanen, Aalborg.
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Figur 4

Regnbed ved Lundbeck, Valby.

1.1 Traditionelle afløbssystemer og LAR
Byens afløbssystem er traditionelt opbygget med et enkelt- eller dobbeltstrenget ledningssystem populært kaldet fælles- og separatkloak. I en fælleskloakeret bydel ledes
både spildevand og regnvand til rensningsanlægget i samme ledning. Dette system
blev brugt frem til 60’erne, hvor moderne miljøkrav og nye bebyggelsesstrukturer,
gjorde denne kloakeringsform utidssvarende. Grundet kloakledningers lange levetid,
er byområder udbygget før 60’erne stadig oftest fælleskloakerede i dag. Det er særligt
i de fælleskloakerede områder, at klimaforandringerne skaber problemer med kælderoversvømmelser og overløb af urenset opspædt spildevand.

Figur 5

Principskitse af fælleskloak.

I separatkloakerede områder afledes hus- og industrispildevand via en spildevandsledning til rensningsanlægget, mens regnvand fra tage, veje og befæstede pladser
afledes i en separat regnvandsledning til eksempelvis et lokalt vandløb. Dette system
har været brugt siden 60’erne. Begge kloakeringsformer har konsekvenser for den
lokale grundvandsdannelse, som bliver mindre, fordi en betydende del af regnvandet
ledes bort via rør og vandløb.
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Figur 6

Principskitse af separatkloak.

I områder med LAR ledes hus- og industrispildevand fortsat til rensningsanlægget i
egen spildevandsledning, mens regnvandet ledes til små lokale nedsivnings-, fordampnings- og eller forsinkelsesanlæg.

Figur 7

Principskitse af spildevandskloak og LAR.
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Figur 8

Regnvandsbassin fra motorvej, Nørresundby.

1.2 Vandkredsløbet og LAR
LAR-metoder kan populært beskrives som teknikker der imiterer en del af naturens
vandkredsløb, hvor vandet strømmer langsommere end i kloaksystemet. Foruden
LAR-metodernes evne til at sikre nedsivning af regnvand, giver mange af metoderne
også en øget fordampning af regnvand. Herved tages presset af kloakkerne og de
vandløb, der ellers skulle modtage vandet. De tre figurer for vandkredsløbet i hhv. det
åbne land, den tætte by, og LAR-byen, viser potentialet ved LAR som bæredygtig
håndtering af byens regnvand (figur 9-11).
I det åbne land fordamper cirka en tredjedel af årsnedbøren, mens resten siver ned
mod grundvandet. Disse tal er meget generelle, men tegner et godt billede af vandkredsløbet i naturen. Fordampningen fra træernes blade har en kølende effekt på omgivelserne. Denne effekt kan særligt mærkes på varme sommerdage, hvor der i
grønne områder opretholdes et svalt mikroklima.

Figur 9

Principskitse af vand i det åbne land.
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I den tætte by strømmer en meget stor del af regnen direkte i kloakken, der leder
vandet hurtig bort. Det betyder, at det kun er en minimal del af nedbøren, der fordamper eller nedsiver i den tætte by. Den lave fordampning betyder, at der i byer på varme
dage kan opleves den såkaldte ’varme ø effekt’, hvor temperaturen i byen bliver langt
højere end i det omgivende land.

Figur 10

Principskitse af vand i den tætte by.

LAR-byen imiterer naturens vandkredsløb. Målet om at få mindre vand i kloakken nås
ved, at nedsive en større del af regnvandet og øge fordampningen ved at skabe nye
grønne områder i byen. Foruden at give et mere bæredygtigt afløbssystem bliver LARbyen derfor grønnere og behageligere at bo og opholde sig i for byens borgere.

Figur 11

Principskitse for vand i byen med LAR.
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Figur 12 Grøn væg.

1.3 LAR i kommuneplan og lokalplaner

Af Aalborg Kommunes hovedstruktur for kommuneplanen fremgår bl.a., at der skal
indarbejdes sammenhængende grønne elementer i og ved byerne – til gavn for både
mennesker, dyr og planter, at begrønning skal prioriteres – f.eks. grønne tage, grønne
facader, grønne befæstede arealer (p-pladser o. lign.). Desuden beskrives, at der ligger mange fordele i at tilpasse byerne til fremtidens uforudsigelige klima. Grønne byrum kan f.eks. bruges til forsinkelse, fordampning og brug af regnvand, så de bidrager
til at afbøde uheldige konsekvenser for klimaændringerne og samtidig kan vandelementet bruges som gevinst for byen.
I lokalplaner for nye byområder, vil det fremgå af redegørelsen, hvis regnvandshåndtering skal ske på privat basis ved LAR-metoder.
Når der kun etableres spildevandskloak i et område, skal der ikke betales tilslutningsbidrag for regnvandskloakken. Derfor reduceres tilslutningsbidraget i de nye byområder med 40 %. Tilslutningsbidraget er i Aalborg Kommune i 2016 på 59.487,50 kr. inkl.
moms. Tilslutningsbidraget reduceres med ca. 23.800 kr. inkl. moms, som kan anvendes til etablering af LAR-løsninger. Ved erhvervsbyggeri bliver besparelsen tilsvarende
ca. 19.036 kr. inkl. moms pr. 800 m2 påbegyndt grundareal.
Ved etablering af et privat regnvandslaug, hvor grundejerne er enige om, og selv tager
initiativ til, at etablere og drive et fællesprivat spildevandsanlæg, skal der udarbejdes
vedtægter for lauget. Udkast til vedtægter for lauget, skal foreligge før ændringsforslaget til spildevandplanen kan offentliggøres.
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1.3.1 Hvis nedsivning ikke er mulig?

Forhold der kan gøre nedsivningen umulig kan være høj grundvandsstand (mindre
end 1 meter fra bunden af nedsivningsdelen til højeste grundvandsstand), dårlige nedsivningsforhold (en meget leret jord), eller jordforureninger. Desuden er der nogle afstandskrav til skel, bygninger o. lign. der bør overholdes. Hvis det som en del af en
byggemodning konstateres, at nedsivning ikke er mulig i et område hvor lokalplanen
beskriver at der skal etableres LAR, skal dette dokumenteres over for Aalborg Kommune.

1.3.2 Regler for afledning af regnvand

Det er Aalborg Kommune, der har kompetencen til at meddele tilladelser til både nedsivning og udledning af regnvand. Der skal indsendes en ansøgning til Aalborg Kommune, som vil behandle sagen og meddele en afgørelse på ansøgningen. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektet, hvem der er grundejer, hvem der er
bygherre, type af ejendom, er der anden eksisterende nedsivning på ejendommen,
størrelse af tagarealet nedsivningsanlægget skal betjene, typer af tag og tagrender,
øvrigt areal hvorfra overfladevand skal afledes til nedsivning, type af nedsivning, afstand til skel, bygning og kælder, beskrivelse af forundersøgelser m.v.
Link til ansøgningsskema om nedsivning af tag- og overfladevand på Aalborg Kommunes hjemmeside.
I områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til vandværker
kan nedsivning på baggrund af en konkret vurdering som udgangspunkt kun tillades
efter forudgående rensning eller dokumentation af, at det vand, der er et ønske om at
nedsive, ikke indeholder stoffer, som kan forurene grundvandet. Hvor der vurderes at
være en potentiel forureningsrisiko ved nedsivning af overfladevand, f.eks. hvor jorden
er konstateret forurenet med mobile forureningskomponenter, vil der ikke kunne gives
tilladelse til nedsivning af regnvand.

Figur 13

Delvist vådt regnvandsbassin med nedsivning, Eternitten, Aalborg.
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2

Skybrudsplan – håndtering af ekstrem regn

Hverken traditionelle kloakker eller LAR-løsninger kan håndtere de vandmængder, der
kommer under ekstremregn. Derfor kan skybrud føre til oversvømmelser af bygninger
og anlæg med store ødelæggelser til følge. For at begrænse skaderne fra oversvømmelser fra ekstrem regn skal der i nye byområder udarbejdes en skybrudsplan (også
kaldt Plan B), der beskriver, hvordan byens landskab med mindst mulig skade til følge
kan bruges til at magasinere og aflede ekstremnedbør. Er det ikke muligt at undgå
oversvømmelser, er formålet med en skybrudsplan at begrænse den skade, der opstår
ved oversvømmelser ved at aflede eller forsinke ekstremnedbør steder, hvor den gør
mindst mulig skade.
En skybrudsplan omfatter indsats på flere niveauer:
•

Plan for, hvordan terrænet kan udformes og udnyttes, så vandet samles de steder,
hvor det gør mindst mulig skade. Det kan f.eks. omfatte græsarealer, sportspladser
eller parkeringspladser som kan oversvømmes ved skybrud.

•

Klimasikring af bygninger og anlæg for eksempel ved at sikre at terrænet falder
væk fra alle bygninger og at der er høje kanter på kældertrapper, lyskasser og lignende.

•

Reduktion af skader ved at ting og aktiviteter af værdi ikke placeres i områder, der
kan oversvømmes ved skybrud.

Figur 14

Principskitse af LAR-anlæg med skybrudssikring.

Figur 15

Oversvømmelsesareal på græs, Eternitten, Aalborg.
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Af figur 16 ses et eksempel på afløbsplan for LAR-anlæg på boligblokke. Med blåt ses
afløbsgrøfter og regnbede til håndtering af regnvand ved normal regn. Hvis det regner
kraftigere end det gør en gang hvert tiende år, er der lagt en skybrudsplan (plan B),
hvor vandet følger de røde pile, der leder noget af vandet til et stort regnbed og i sidste
ende lader det strømme ud på vejene i området.

Plan B
Overløb til vej

Plan B
Overløb til vej

Plan B
Overløb til vej

Plan B
Overløb til vej

Plan B
Overløb til vej

Figur 16 Eksempel på afløbsplan for LAR-anlæg med plan B (skybrudsplan).
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3

Lokal anvendelse, rensning og forsinkelse af regnvand

Regnvand kan fordampes, nedsives, forsinkes og renses ved brug af flere forskellige
LAR-metoder. Nogle LAR-metoder kan kombineres, mens andre i sig selv indeholder
alle disse elementer. For eksempel kan et regnbed etableres som et nedsivningsanlæg med et indbygget forsinkelsesvolumen, specialjord til rensning og planter til fordampning.

Figur 17

Nedsivning, fordampning, rensning og forsinkelse af regnvand i regnbed.

3.1 Fordampning

Fordampningen fra beplantning fjerner i praksis kun en del af det vand, der falder, men
har stor betydning for områdets mikroklima og rekreative værdi. I små regnbede har
fordampning ingen væsentlig betydning, mens grønne tage kan fordampe ca. halvdelen af den nedbør, der falder på årsbasis.

3.2 Nedsivning

Jordbundens nedsivningsevne er en afgørende faktor for, hvor hurtigt et regnbed eller
en faskine tømmes for vand, og derved også afgørende for, hvor stort forsinkelsesvolumen, regnbedet eller faskinen skal have. I praksis kan regnvand nedsives langt de
fleste steder, også selvom jorden er leret. Under skybrud er der risiko for at forsinkelsesvolumenet vil blive helt fyldt og oversvømme de omkringliggende arealer. Derfor
skal LAR-metoder altid integreres i terrænet, så evt. oversvømmelser under skybrud
løber bort fra bygninger, og ikke løber videre ned på nabogrunden.

3.3 Rensning

Byens befæstede overflader skylles rene når det regner, derved forurenes regnvandet.
Forureningsniveauet i regnvand er stærkt varierende og betinget af de aktiviteter som
foregår på arealerne hvor regnen falder. Som udgangspunkt er regnvand som stammer fra tage mindst forurenet, når der ses bort fra tagvand fra visse tagmaterialer som
f.eks. zink- og kobbertage. Vand der falder på veje med stor trafikbelastning er normalt
mere forurenet end vand fra tage.
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Figur 18

Regnbed til fordampning, forsinkelse, rensning og nedsivning af regnvand.
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4

LAR - Hvilken metode hvor?

Ved at gøre regnvandet synligt i bylandskabet skabes en forståelse for vandkredsløbet
og af, at vi skal passe på vandet. Regnvandet vil i mange LAR-anlæg være noget, man
kun ser, når det regner, men samtidig noget, der forandrer oplevelsen af byrummet for
en stund. Der kan derfor med fordel tænkes i flere funktioner af de rekreative arealer
og muligheder for tilgængelighed afhængig af vandsituationen. Hvis regnvandet kan
opmagasineres og gradvist udledes, er det en fin livgivende ressource til grønne områder.
Når man vælger sin LAR-løsning, skal viden om metodens egenskaber suppleres med
viden om forholdene på det sted, hvor løsningen skal etableres. Valget kræver således
kendskab til så forskellige forhold som taghældning, plads- og terrænforhold omkring
bygninger, trafikbelastning og andre forureningskilder, brugerinteresser, etc.
Forhold som god plads, kan f.eks. betyde, at en billig og god løsning, hvor tagvand
ledes i græsset eller et regnbed kan vælges frem for en dyrere faskineløsning. Og
tilsvarende er der ikke i samme grad behov for at fokusere på metodens renseeffekt
ved nedsivning af uforurenet tagvand, som hvis man skal nedsive forurenet vand fra
en tæt befærdet vej.
Valget af den rigtige LAR-løsning kan altså ikke sættes på formel, men må tages med
udgangspunkt i det enkelte projekt. Ved nybyggeri kan de bedste og billigste løsninger
opnås, hvis de integreres i byggeprojektet fra starten.

Figur 19

Regnbed med fordampning, rensning og forsinkelse af regnvand, Godsbanen, Aalborg.

4.1 Vælg den rigtige LAR-metode

Forskellige LAR-løsninger har forskellige egenskaber og kvaliteter, som kan være afgørende for, hvor løsningerne er velegnede. Disse ”iboende egenskaber” sammenfattes i tabel 1, hvor LAR-metoderne er vurderet i forhold til hinanden. Vurderingen omfatter metodernes kapacitet ved kraftig regn, deres evne til at rense vandet, de pladskrav, metoden stiller, driftsbehovet, anlæggets bidrag til ny grøn natur i byen eller haven samt anlægsøkonomien. I praksis vil man ofte kombinere flere LAR-løsninger,
f.eks. sådan at nedsivning i en faskine eller et regnbed kombineres med, at vandet
under ekstrem regn kan løbe videre ud på plænen og nedsive der. I de følgende kapitler findes en række korte beskrivelser af metoder til at håndtere relativt rent regnvand fra f.eks. tage og mere forurenet vand fra veje.
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Levetid

Anlægsomkostninger

Drifts- Plads- Natur i
Egnet til
krav
krav byen og vand fra tag
haver
og haver

Egnet til
vand fra vej
og parkering*







Udledning på 
græs





Regnbed





Render, grøf- 



ter og rabatter



Faskiner







Permeable




belægninger






Grønne tage







Regnvands
tønder





Regnvands

bassiner
Tabel 1
Indbyrdes vurdering af LAR-metoder til håndtering af regnvand. Inden for
hvert vurderings kriterium vises hvor gode metoderne er i forhold til hinanden med en smiley.
*: omfatter også stier, gangarealer og terrasser.

Figur 20

Regnvandsrende i Golfparken, Aalborg.
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Figur 21

Regnbed i have i Middelfart.
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5

Nedsivning gennem grønne overflader

5.1 Nedsivning af tagvand gennem græsplæner

Tagvand kan helt simpelt nedsives ved at lede det ud på græsplænen. Denne løsning
kan både håndtere tagvandet fra parcelhuset og fra større byggerier, der er omgivet
af grønne arealer, forudsat at arealerne skråner let væk fra bygningerne og vandet
ikke løber uden for egen grund.

Figur 22

Nedsivning i græsplæne.

Nedsivning i gennem plænen eller i grønne områder etableres lettest ved at vende
tagnedløbene, så de leder ud på græsset i stedet for at løbe til kloak. Det er dog vigtigt,
at afstandskravene til nedsivning overholdes. Derfor skal vandet ledes lidt væk fra huset i en tæt rende.
De væsentligste fordele ved nedsivning af tagvand i græsplænen eller i grønne områder er, at løsningen er billig og at det er tydeligt, hvor vandet løber hen – også under
ekstrem regn. Ulemperne er, at plænen vil være våd længere end normalt efter et
regnvejr, og at man risikerer, at vandet via overfladen løber ind mod naboer eller bygninger. Dette undgås ved at tænke sig om, før man etablerer anlægget eller ved at
etablere små lavninger, der styrer vandet.

Figur 23

Nedsivning i lavning i græsplæne Fenris Alle, Godthåb.
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Figur 24 Nedløbsrør fra tagrender vender ud mod græsplænen.

5.2 Nedsivning af tagvand i regnbede

Regnbede kan etableres samme steder som nedsivning gennem græsplænen og fungerer efter samme princip. Fra nedløbsrøret ledes vandet bort fra huset til regnbedet,
der udformes som en fordybning, hvor vandet kan samles og stå indtil det siver ned.

Figur 25

Principskitse af regnbed.

Figur26

Nedsivningsbassin ved Eternitten, Aalborg.
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Regnbedet dimensioneres efter samme principper som faskiner og er underlagt de
samme afstandskrav. Regnbede kan udformes som græsklædte lavninger i plænen
eller som noget, der har mere karakter af staude- og buskbede. Planterne i bedet skal
kunne tåle skiftende vandforhold, da bedet i nogle perioder står under vand og i andre
perioder tørrer ud. Regnbedet kræver dog ingen særlige planter og kan principielt blot
udføres som en lille lavning i plænen.
Regnbede kan lige som nedsivning gennem græsplænen være en billig løsning, hvor
man kan se, hvor vandet løber hen, også under ekstrem regn. Regnbede har desuden
den fordel, at de samler vandet på et begrænset område. Det betyder, at man har
bedre styr på, hvor vandet samles, end hvis det bare ledes ud på græsset.
Forskellige former for regnbede beskrives i afsnittet under vejvand.

Figur 27 Regnbed med rensning, forsinkelse og fordampning af regnvand, Godsbanen, Aalborg.

Figur 28

Regnbed ved parkeringsplads.
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Figur 29

Regnbed til håndtering af regnvand fra uddannelsesinstitution.

5.3 Udledning af vejvand til rabatter og grøfter

Hvis der ikke etableres kantsten og opsamling af vejvand, løber regnvandet ud i rabatten, hvor det siver ned eller løber af, dog afhængig af niveauforskellen. Udledning og
nedsivning af vejvand i grøfter og rabatter har altid været en udbredt praksis for små
og store landeveje uden for byerne. Grøfter dimensioneres principielt lige som faskiner. Nogle grøfter udformes med overløb til vandhuller, så de ikke blot nedsiver vandet,
men også kan transportere det.
Fordelen ved at aflede vejvand direkte til rabatten er, at det er en billig og simpel lokal
løsning. Til gengæld har afvanding til rabat ført til forurening af rabatjord langs vejene.
Forurening fra nedsivning af vejvand har dog på nær nogle få forureninger fra saltning
af veje endnu ikke vist sig at være et problem for kvaliteten af grundvandsressourcen.
I udlandet arbejdes med wadier, der er en type grøfter, der er særligt velegnede til at
nedsive vejvand. Wadier er opbygget, så vejvandet skal sive gennem et lag af filtermuld, der både leder vandet godt og har god renseevne. Under filtermulden kan indbygges en faskine, der kan opmagasinere vandet til det siver videre mod grundvandet.
Princippet beskrives i efterfølgende afsnit om regnbede. Der er normalt ingen væsentlig drift ved grøfter, mens vejrabatter ofte kræver løbende vedligeholdelse på grund af

Figur 30

Principskitse af nedsivning af vejvand i rabat.
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slid fra trafikken.

Figur 31

Udledning af vejvand til rabat med nedsivning.

5.4 Nedsivning af vejvand i regnbede

Regnbede udformes som en lavning, der opsamler vand fra tilstødende befæstede
arealer og magasinerer det, indtil vandet siver ned. Regnbede kan indpasses i eksisterende veje der ikke har plads til grøfter langs hele vejsiden. Nedsivningen sker gennem et plantedækket jordlag, der er opbygget, så det sikrer god nedsivnings- og renseevne. Hvis den lokale jord ikke er velegnet til dette, kan andre typer af jord anvendes
(filtermuld). For at øge regnbedets hydrauliske kapacitet kan der indbygges en faskine
til magasinering af vand under laget af filtermuld.
Regnbede dimensioneres principielt som faskiner, så deres magasinvolumen og nedsivningsevne modsvarer arealet af det område, vandet kommer fra.
Regnbede kan afvande alle områder, hvor det er muligt at indpasse dem. Det gælder
lokal håndtering af vejvand i boligområder, i tæt by eller på parkeringsarealer.
Regnbedets evne til at rense det tilførte vand er særlig vigtig, når der håndteres forurenet vejvand. Når vandet siver gennem de øverste plantedækkede jordlag sker der
en god rensning for langt de fleste forurenende stoffer. Alligevel bør det vurderes om
der er risiko for forurening af grundvandet ved nedsivning af vand fra arealer, der er
belastet af kraftig trafik.
Driften af regnbede omfatter pleje af vegetationen og indsamling af affald. Her til kommer, at aflejret forurenet materiale med års mellemrum skal oprenses fra bedet og
bortskaffes efter Aalborg Kommunes affaldsregulativ.
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Figur 32

Principskitse af nedsivning i vejbed.

Figur 33

Regnbed ved parkeringsplads.

Figur 34

Regnbed langs vej, hvor gang-/cykelsti og vej løber på begge sider af bedet.
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Figur 35

Regnbed ved parkeringsplads.
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6

Andre nedsivningsanlæg

6.1 Nedsivning af tagvand i faskiner

En faskine er i princippet et hulrum i jorden, hvor det vand, der ledes til, siver ud gennem faskinens bund og sider. Hulrummet i faskinen skal være stort nok til at opmagasinere det vand, der strømmer til, hvis ikke det når at sive ned med det samme.
Både i private haver og i mange større byggerier er det muligt at aflede vandet til nedsivning i en faskine.
Faskiner kan anlægges som aflange rendefaskiner eller som lodrette nedsivningsbrønde. Hulrummet til opstuvning i faskinen opnås ved at fylde faskinen med sten,
Leca eller ved at benytte faskineelementer af plast.
Faskiner dimensioneres med udgangspunkt i jordbundens nedsivningsevne og størrelsen af den flade, der afvandes. Faskinen skal etableres over grundvandsspejlet, da
der ikke kan ske udsivning fra hverken en del eller hele faskinen, der ligger under
grundvandsspejlet. Afstandskrav til bygninger og skel skal overholdes.
Faskiner vil med tiden blive tilstoppet, så de skal renses eller omlægges. Et sandfang
før faskinen kan forlænge levetiden.
Den væsentligste fordel ved faskiner er, at de også kan bruges under flisebelægninger
eller indkørsler. Til gengæld er en faskine en relativt dyr løsning med en levetid, der
kan være begrænset til 10 til 15 år. For at overbelastning af faskinen ikke resulterer i,
at tagvandet løber over langs bygningens fundament, anbefales det, at der i god afstand fra huset etableres et overløb fra faskinen til terræn. Dette kan ske ved at lægge
sandfangsbrønden i forbindelse med faskinen eller ved at etablere en kombineret udluftning og overløb af faskinen til terræn.

Figur 36

Principskitse af nedsivning af tagvand i faskine.
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Figur 37

6.2

Nedgravet faskine med sandfangsbrønd inden indløb.

Nedsivning af vejvand gennem permeable belægninger

Permeable belægninger tillader regnvandet at sive ned gennem selve belægningen
eller i fugen mellem belægningsstenene. For at lede det nedsivende vand bort, skal
underlaget under belægningerne være opbygget til at kunne aflede vand samtidig med
at bæreevnen bevares. I underlaget kan vandet nedsives direkte mod grundvandet
eller opsamles i drænrør og ledes til afledning til kloak. Permeable belægninger kan
altså enten bruges til nedsivning af regnvand eller til at forsinke og rense vandet før
afledning til kloak. For at øge kapaciteten af de permeable belægninger, kan underlaget opbygges som en faskine, så det har et stort magasinvolumen mellem sten eller i
plastkassetter.

Figur 38

Principskitse af nedsivning i permeabel belægning.

Permeable belægninger kan principielt bruges til alle typer af arealer. Ved nedsivning
af vand fra arealer med en væsentlig trafikbelastning skal det vurderes, om der er
risiko for forurening af grundvandet. Eksempler på permeable belægninger er drænasfalt, græsarmeringssten, permeable flisebelægninger og visse typer af grusbelægninger.
Permeable belægninger kan indpasses som afløb i større arealer af tætte belægninger. De permeable belægninger og det opstuvningsvolumen, der etableres under dem
dimensioneres, så det modsvarer det afløb, der sker ved nedsivning. Fordelen ved
permeable belægninger er, at de kan indpasses i stedet for traditionelle belægninger.
Samtidig spares etableringen af et afvandingssystem og omkostningerne og besværet
ved at håndtere det opsamlede vand.
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For at bevare permeabiliteten, skal belægninger renholdes. Dette kan omfatte rensning, ukrudtsbekæmpelse og efterfugning.

Figur 39

Permeabel belægning på parkeringspladser, Aalborg Lufthavn.

Figur 40

Permeabel belægning på parkeringsplads, Eternitten, Aalborg.

Figur 41

Permeabel belægning med sten.
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7

Fordampning af tagvand fra grønne tage

Grønne tage virker ved at vegetation og jordlag tilbageholder og fordamper en del af
det regnvand, der falder på taget.
Grønne tage kan integreres i nybyggeri, hvor det etableres oven på tagkonstruktionen.
Det er dog en forudsætning, at taghældningen ikke overstiger 30 grader. Vægtbelastningen fra det grønne tag er 50-130 kg pr.m2 alt efter tagtype. Taget opbygges oven
på en tæt membran, et drænlag og en rodspærre.
Grønne tage bidrager positivt til omgivelserne med et mikroklima med grønne arealer,
der kan fordampe vand. Det er dog kun ca. halvdelen af nedbøren, der fordampes fra
taget på årsbasis.
Grønne tage kan altså ikke stå som en selvstændig løsning, men må kombineres med
andre løsninger, der håndterer det vand, der ikke fordamper. Dette gælder særligt ved
langvarigt regnvejr og ekstreme regnskyl. Grønne tage er velbeskrevne og der findes
standarder for opbygning og håndtering i forhold til f.eks. brand og isolationskrav.

Figur 42

Principskitse af fordampning fra grønt tag og nedsivning i plæne.

Figur 43

Principskitse af fordampning og afledning fra grønt tag.

29/41

Figur 44

Grønt tag, Godsbanen, Aalborg.

Figur 45

Nærbillede af grønt tag Godsbanen, Aalborg.
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Figur 46

Grønt tag på rækkehuse.
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Opsamling og anvendelse af tagvand

Tagvand kan opsamles til havevanding eller sekundavand til toiletskyl og tøjvask.
Dette er en mulighed fra langt de fleste tage. Der findes dog en række regler for anvendelse af opsamlet regnvand i toiletter og vaskemaskiner.
Opsamling og anvendelse af tagvand til havevanding sker normalt i regnvandstønder,
der kobles på nedløbsrøret, så de bliver fyldt, når det regner. Installationen skal udføres sådan at vandet løber videre til nedsivning, når regntønden er fuld.
Anvendelse af tagvand som sekundavand i husholdningen sker ved at samle vandet i
en tank. Også disse installationer kræver, at det vand, der ikke opsamles, afledes efter
gældende regler.
Ved installation af tagvand til brug som sekundavand skal en række regler overholdes,
og der gælder også nogle begrænsninger, der f.eks. betyder, at tagvand ikke må anvendes til toiletskyl på skoler og plejehjem. Større installationer for opsamling og anvendelse af tagvand som sekundavand i boligforeninger eller industri kan dimensioneres, så de håndterer en større del af tagvandet end almindelige installationer i enfamiliehuse.
Opsamling og anvendelse af tagvand reducerer forbruget af drikkevand i husholdningen. Men i forhold til den overordnede regnvandshåndtering, kan heller ikke denne
løsning stå alene. Særligt under skybrud eller langvarig regn er der brug for, at opsamlingstankene suppleres med f.eks. et nedsivningsanlæg. Anlæg til opsamling og anvendelse af tagvand inde i eksisterende huse er relativt dyrt at etablere fordi der skal
trækkes nye rør, men billigere ved opførelse af nye huse. Til gengæld er det både let
og billigt at opstille en regnvandstønde.

Figur 47

Principskitse af anvendelse af regnvand.
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Figur 48

9

Regnvandstønde ved kolonihavehus, Aalborg.

Eksempel på implementering af LAR

Her gives et eksempel på LAR i en byggemodning. Udstykningen var planlagt separatkloakeret med et regnvandsbassin i områdets sydvestlige hjørne. Med dette eksempel vises det, hvordan områdets regnvand alternativt kan håndteres med LAR.
I eksemplet er der flere forskellige nedsivningshastigheder baseret på lokale målinger.
Dette giver et billede af arealbehovene til LAR-anlæg afhængig af jordbundsforhold.
Alle beregninger er gennemført i spildevandskomiteens regneark for LAR-anlæg.
De hydrauliske dimensioneringskriterier er opstillet efter Aalborg Kommunes LARmetodekatalog:

Figur 49

Lokalplan område med LAR.
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Beskrivelse af koncept for regnvandshåndtering
1. Regnvandshåndteringen i området sker på tre niveauer integreret i et sammenhængende system. Målet er at udnytte områdets potentiale mest muligt således at
der ud over at håndtere den daglige regn lokalt også opnås den bedst mulige klimasikring mod skybrud.
Lokalt i de enkelte husejers have laves et nedsivningsanlæg der kan håndtere den
daglige regn fra huset og befæstede arealer.
Fælles for områderne etableres der regnbed arealer til håndtering af vand fra veje
og overløb fra de lokale nedsivningsanlæg. Regnbedene skal håndtere meget kraftige regnskyl.
Som skybrudstilpasning etableres der overløb fra de fælles regnbede til de omkringliggende veje og stier som skal håndtere de sjældne kraftige skybrud.
2. Grundlæggende kræver etablering af LAR–anlæg, at området analyseres. Først
analyseres strømningsvejene for vandet (se figur 50) og lavninger i området. Dernæst vurderes jordbundsforholdene (se figur 51). Grundvandsforholdene pejles de
steder hvor der ønskes, at nedsive regnvandet og der laves nedsivningstest, så
egnetheden fastlægges. Endelig planlægges bygninger og veje placeret, så de tager hensyn til de naturlige forhold og at bygninger ikke bliver oversvømmet samt
veje evt. benyttes som transportvej for regnvandet hen til nedsivningsstedet.

Figur 50

Strømningsveje

Figur 51

Jordartskort,
DS = smeltevands-sand
MS = morænesand
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Figur 52

Bebyggelsesplan. Placering af veje, regnbede mm.

3. I dette eksempel er det vurderet, at der skal anlægges fælles regnbede i 4 områder
(se figur 57). Der laves nedsivningstest i de 4 områder og der laves en beregning
af hvor stort et areal (opland) der skal aflede vand til de enkelte regnbede. Arealkravet til regnbedene udregnes for et serviceniveau svarene til en 20 og en 30 års
regnhændelse, dvs. en regn, der statistisk set kun forekommer hver 20. eller 30. år
(T=20 eller T=30). Desuden ønskes det, at regnbedene har en dybde på omkring
0,5 m.
Fælles regnbede
Areal m2
Befæstet areal m2
Nedsivningshastighed m/s
Sikkerhedsfaktor
20 års Regnhændelse
Regnbed areal m2
Regnbed dybde m
30 års Regnhændelse

Område A

Område B

Område C

11.225

5.600

40.690

5.820
3.627
1.130
0,000001 0,0000014
0,000002
1,4
1,4
1,4
T=20

14.933
0,00001
1,4

16.000

1.400
0,52

Regnbed areal m2
1.600
Regnbed dybde m
0,5
Tabel 2 Beregning af regnbedenes areal.

Område D

810

230

1.900

0,5
T=30

0,5

0,49

255
0,49

2.100
0,5

900
0,5
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Regnvand fra boligvejene og boliger ledes via kantstensrender til regnbedene i de
fire områders fællesarealer. Regnbedene kan etableres med permanent vandspejl,
eller tilplantes med græs, buske eller træer efter grundejerforeningens ønske.

Figur 3

Regnbed i område C

4. Udbredelsen for et serviceniveau på 30 år vurderes, at blive for stor i forhold til den
ønskede bebyggelsesplan, hvorfor 20 års serviceniveauet vælges. Da der ønskes
et bedre serviceniveau for de enkelte områder vælges der, at supplere med at regnvand fra tage, terrasser og indkørsler nedsives lokalt på de enkelte parcelhusgrunde. Disse regnbede dimensioneres for en 3-årsregn, dvs. en regn, der statistisk
set kun forekommer hver 3. år.
Regnvandsnedsivning kan ske i faskiner, regnbede og gennem plæner. I dette eksempel vises nedsivning i et regnbed.
Regnbed på privat matrikel
Grundareal m2

500

Befæstelsesgrad %
Befæstet areal m2
Nedsivningshastighed m/s
3 års Regnhændelse
Regnbedets areal m2
Regnbedets dybde m
Tabel 3 Beregning af lokalt regnbed

Figur 54

30
150
0,000001
T=3
27,5
0,4

Regnvandshåndtering i privat have ved et regnvandsbed.

Der laves overløb til boligvejene som står i forbindelse til de fælles regnbede. Vejvandet kan afledes ned til infiltrationsgrøfterne via kantstensrender i siden af boligvejene. Fordelen ved kantstensrender er, at disse under ekstremhændelser, kan
udnytte hele vejbanens tracé som afstrømningsrende. Kantstensrender er derfor
en god klimarobust løsning. Overløb fra de enkelte nedsivningsanlæg i haverne,
føres direkte til kantstensrenden.

36/41

Figur 55

Regnvandsrender i vejkant, Trekroner.

5. Ved at lave ekstra nedsivningsanlæg lokalt på de enkelte grunde forøges serviceniveauet væsentligt. Serviceniveauet for hvert område kan findes ved at beregne
det samlede volumen for både de lokale regnbede og det fælles regnbed. Divideres
dette tal med regnbedenes samlede areal kan gennemsnitsdybden findes. Tallene
indtastes i regnearket sammen med de øvrige informationer, og ved at ændre på
serviceniveauet indtil det det passer til den fundne gennemsnitsdybde findes det
samlede serviceniveau. Nedenfor er vist beregning for område A.
Beregning af det samlede serviceniveau
Område A

Areal m2

Regnbede på egen grund
Regnbede fælles T=20
I alt

Dybde m Volumen m3 Regnhændelse T

412
1.400
1.812

0,4
0,52
0,49

165 T=3
728 T=20
893 T=70

Klip fra LAR-regneark

Nedbørskarakteristika
Kommune

Aalborg

Designkarakteristika
Gentagelsesperiode (år)
Sikkerhedsfaktor (klima, fremtidig udbygning, etc)

70 år
1,4

Oplandskarakteristika
Befæstet areal (m²)

5280 m²

Jord- og nedsivningskarakteristika
K (Hydraulisk ledningsevne) - se evt måling nederst

1,00E-06 m/s

Regnbed
Areal regnbed

Dybde

Dræn kapacitet
Samlet opland (befæstet areal + eget areal)

1812 m²

0,49

m
1,812 l/s
7092 m²

Tabel 4 Beregning serviceniveau
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6. Endelig tilføjes, som ekstra sikkerhed, et overløb fra de fælles regnbede til omkringliggende veje og stier.
Med det samlede regnvandssystem opnås en løsning der som minimum kan håndtere en 70-årsregn, og hvor bygninger beregningsmæssigt ikke oversvømmes fra
nabomatriklen.

Figur 56

Nedsivningsareal ved større skybrud og overløb.

Figur 57

Tegning over strømningsveje og placering LAR-anlæg i boligområde.
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Figur 58

Anvendelse af regnvand i skolegård.

Sammenfatning

For det viste eksempel er der opstillet et koncept, hvor regnvandet håndteres både
helt lokalt på den enkelte matrikel og et hvor der også er integreret et større sammenhængende system til håndtering af meget kraftig regn.
Hvordan konceptet for regnvand skal udformes ved en konkret byggemodning, afhænger af lokale terræn- og jordbundsforhold, samt områdets anvendelse. I nogle tilfælde
vil det være oplagt at håndtere alt regnvandet på egen grund, og i andre situationer vil
det være mest oplagt med et centralt nedsivningsbassin for alt overfladevand. Men
ofte vil den bedste løsning findes et sted imellem disse yderpunkter.
Ved større LAR-anlæg vil der skulle etableres et regnvandslaug, som skal udarbejde
vedtægter for anlægget. Vedtægterne skal tinglyses på de berørte matrikler. Det er
regnvandslauget det er ansvarlig for drift og vedligeholdelsen. Se evt. ”Generelle krav
fra myndigheder ved etablering af LAR-anlæg” afsnit 4 ”Procedure for myndighedsgodkendelse af større LAR-anlæg”.

Beregningsforudsætninger

Beregningseksemplet er udarbejdet med spildevandskomiteens regneark for dimensionering af nedsivningsanlæg til tag- og overfladevand (LAR–anlæg). Regnearket kan
downloades fra spildevandskomiteens hjemmeside, hvor der også findes en vejledning til regnearket.
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Nedbørskarakteristika
Kommune

Indtast blå og røde tal i kolonne B.

Aalborg

Designkarakteristika
Gentagelsesperiode (år)
Sikkerhedsfaktor (klima, fremtidig udbygning, etc)

70 år
1,4

Oplandskarakteristika
Befæstet areal (m²)

5280 m²

Jord- og nedsivningskarakteristika
K (Hydraulisk ledningsevne) - se evt måling nederst

Faskine

Bredde
Højde
Hulrums andel i faskine [Plast: 0,95, sten: 0,25]
Udsivning i faskinebund: 0=Nej ,1=ja

Længde faskine

Dræn kapacitet, gennemsnit

Regnbed

Areal regnbed
Dræn kapacitet
Samlet opland (befæstet areal + eget areal)

Grøft / wadi, V-formet

Bredde (kronekant)
Længde grøft

Dybde

Dræn kapacitet, gns-snit
Samlet opland (befæstet areal + eget areal)

Permeabel belægning

Areal af permeabel belægning
Areal af tilstødende afvandingsareal (tag, vej, etc)
Hulrumsandel af lag under belægning [0-1]

Dybde af lag under belægning

Dræn kapacitet

Tabel 5 Lar regneark

Beregn

OK
OK
OK

Perm. bel.

OK

Vol m³

Dræn kap l/s

769,5532 0,811527242
892,7515
1,812
785,9099 0,786782065
110,487

0,4

1,00E-06 m/s

1m
0,75 m
0,95 0-1
0

1080,1 m
8,11E-01 l/s

1812,0 m²

Dybde

Beregningstjek
Faskine
Regnbed
Grøft

0,49 m

Hjælpestørrelser, faskine

Opstuvningsvolumen
Faskine volumen
Regn, der holdes umiddelbart
Regn, der siver pr døgn
Tømmetid
Afløbstal

264 timer

1,81E+00 l/s
7092,0 m²

2m
25,0 m

Opstuvningsvolumen
Regn, der holdes umiddelbart

7,86E-01 l/s
5330,0 m²

400 m²
600 m²
0,3 0-1

921 mm

4,00E-01 l/s

[m³]
[m³]
[mm]
[mm/døgn]

9,49E+05 [s]
1,54E+00 [l/sek/ha]

Hjælpestørrelser, regnbed

Opstuvningsvolumen

Regn, der holdes umiddelbart
Regn, der siver pr døgn
Tømmetid
137 timer
Afløbstal

31,44 m

769,55
810,06
145,75
13,27

Hjælpestørrelser, grøft

Regn, der siver pr døgn
Tømmetid
278 timer
Afløbstal

892,75 [m³]

125,88
22,08
4,93E+05
2,55E+00

[mm]
[mm/døgn]
[s]
[l/sek/ha]

785,91 [m³]
147,45 [mm]
12,75 [mm/døgn]
9,99E+05 [s]
1,48E+00 [l/sek/ha]

Hjælpestørrelser, perm. belægning

Opstuvningsvolumen
Belægningsvolumen
Regn, der holdes umiddelbart
Regn, der siver pr døgn
Tømmetid
77 timer
Afløbstal

110,49 [m³]
368,29 [m³]
110,49 [mm]

34,56 [mm/døgn]
2,76E+05 [s]
4,00E+00 [l/sek/ha]

I regnearket kan der øverst vælges hvilken kommune man ønsker at lave beregninger
for. Der er for hver kommune beregnet en årsnedbør.
Link til begge regneark til dimensioneringen findes på Spildevandskomiteens hjemmeside.

Figur 59

LAR-sø ved parkeringsplads for sygehus.
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10 Links og læsning
Vand i Byer er et stort forskningsprojekt, der samler mange danske kommuner, forsyninger, universiteter og virksomheder med det fælles mål at udvikle en mere bæredygtig håndtering af vand – og særligt regnvand – i byerne. Projektets hjemmeside
er:
http://www.vandibyer.dk/
LAR i Danmark er en hjemmeside, der formidler viden og erfaringer om LAR og rummer et kort over LAR-anlæg i Danmark. Hjemmesiden er et produkt af Vand i byer og
præsenterer også resultaterne af Vand i byer i takt med at de kommer. Projektets
hjemmeside er
http://www.laridanmark.dk
På Spildevandskomiteens hjemmeside findes regneark til dimensionering af LARløsninger og beregning af lokal regnintensitet samt regneark til dimensionering af
bassinvolumen (magasineringsvolumen). Spildevandskomiteens hjemmeside er
http://ida.dk/content/spildevandskomiteen
På Teknologisk Institut, Rørcentrets hjemmeside findes mere oplysning om LAR,
både mht. hvad LAR er og datablade for LAR-elementer. Rørcentrets hjemmeside
med LAR findes på
http://www.teknologisk.dk/lokal-afledning-af-regnvand-lar/28273?cms.query=lar

Figur 60

Boldbaner som under regn anvendes som forsinkelse af regnvand, Godsbanen, Aalborg.
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Generelle krav fra myndigheder ved etablering af LARanlæg
1.

Indledning

Regnvand der afstrømmer fra befæstede arealer (tage, asfalt-, flisebelægninger m.v.)
kaldes ”overfladevand”, og er at betragte som spildevand i miljøbeskyttelseslovens forstand. Som udgangspunkt skal Aalborg Kommune derfor altid meddele tilladelse efter
miljøbeskyttelsesloven såfremt overfladevand skal nedsives til undergrunden, udledes
til recipient (vandløb, sø eller fjord) eller tilsluttes kloak (det gælder både fælles private
kloakker og offentlig kloak).

2.

Tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven

Nedsivningstilladelser

Ansøgning om etablering af LAR-løsninger, der medfører nedsivning af overfladevand
til undergrunden meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 4.
Ved nedsivning af overfladevand for små og ubelastede arealer (tage, terrasser mv.)
fra parcelhuse kan der laves en anmeldelse til kommunen. Der hører en vejledning til
anmeldelsen, hvor bl.a. forskellige afstandskrav til bl.a. skel og bygninger fremgår,
derudover fremgår, at der minimum skal være en afstand på 1 m til grundvandet. Anmeldelsesskema og vejledning finds her.
Ved nedsivning af overfladevand i et LAR-anlæg fra en virksomhed hvor der også skal
søges om en byggetilladelse, skal ansøgningen om byggetilladelse vedlægges materialet om LAR-anlægget. Ansøgningen skal ske via Byg og Miljø.
Øvrige ansøgninger skal sendes til miljoe@aalborg.dk eller via Byg og Miljø.

Tilslutningstilladelser til kloak

Ansøgning om etablering af LAR-løsninger, der medfører afledning/overløb af overfladevand til en fælleskloakledning eller en separat regnvandsledning skal meddeles som
tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3.
Ansøgninger om etablering af LAR-anlæg fra virksomheder med byggeansøgninger
skal sendes via Byg og Miljø. Øvrige ansøgninger sendes til miljoe@aalborg.dk.
Det bemærkes, at hvis der ikke tidligere har været afledt regnvand til det offentlige kloaksystem, vil Aalborg Kloak A/S opkræve tilslutningsbidrag for regnvandsandelen og
kommunen evt. kræve drosling inden tilslutning.

Udledningstilladelse til vandløb, søer eller havet

Ansøgning om etablering af LAR-løsninger, der medfører udledning af overfladevand
til vandløb, søer eller havet meddeles som udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1.
Ansøgninger om etablering af LAR-anlæg fra virksomheder med byggeansøgninger
skal sendes via Byg og Miljø. Øvrige ansøgninger sendes til miljoe@aalborg.dk.
Ved LAR-løsninger der er en kombination af flere løsninger, som f.eks. udledning og nedsivning
vil der bliver meddelt en tilladelse med hjemmel til de relevante paragraffer i spildevandsbekendtgørelsen.

3.

Tilladelser efter byggelovgivningen

Det har tidligere været sådan, at Aalborg Kommune, Byggeri skulle godkende afløbsinstallationer på egen grund. Dette er ændret, således at kommunen ikke længere skal
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godkende installationer i sagsbehandlingen om byggesager. Det samme er gældende
for mindre bygninger1 og ukomplicerede industribygninger2 hvor der ikke foretages en
vurdering af de tekniske forhold vedrørende afløbsinstallationerne. Sagsbehandlingen
vedrørende afløbsforholdene foretages kun efter lov om miljøbeskyttelse, som beskrevet ovenfor.

4.

Procedure for myndighedsgodkendelse af større LAR-anlæg

For LAR-projekter der omfatter et sammenhængende afvandingsprojekt for et område,
er der aftalt en procedure mellem myndighederne som skal sikre en optimal sagsbehandling. Proceduren er:
1. Inden ansøgning om etablering af et LAR-anlæg for et område der er omfattet af Aalborg Kommunes spildevandsplan skal det sikres, at spildevandsplanen kan ændres, hvor Aalborg Kloak A/S og Aalborg Kommune, spildevandsplanmyndigheden kan acceptere ændringen.
2. Der fremsendes en ansøgning om nedsivning/udledning/tilslutning til Aalborg
Kommune, Miljø evt. sammen med ansøgning om byggetilladelse til Plan &
Byg.
3. Der kan gives tilladelse til byggemodning (anlæg af veje) efter accept af afvandingsprojekt fra Aalborg Kommune, Miljø.
4. Udkast til vedtægter for regnvandslauget fremsendes til accept ved Aalborg
Kommune, Miljø og spildevandsplanmyndighed.
5. Regnvandslauget stiftes.
6. Tilladelse meddeles efter miljøbeskyttelsesloven til regnvandslauget.
7. Der kan udstedes byggetilladelse.
8. Spildevandsplanen ændres.
Generelt er nye kloakoplande i Aalborg Kommunes spildevandsplan angivet som separatkloakerede og i nogle oplande er der allerede etableret eller forberedt et separat
kloakeret afvandingssystem. Dvs. at Aalborg Kloak A/S allerede har investeret i et kloaksystem og det skal som udgangspunkt anvendes således at ny bebyggelse tilkobles
dette anlæg.
Som beskrevet ovenfor, skal der oprettes et regnvandslaug der varetager anlæggets etablering,
drift og vedligeholdelse. De endelige vedtægter for regnvandslauget skal tinglyses på de berørte
matrikler, når det fælles regnvandslaug er optaget i spildevandsplanen.
Ansøgningens indhold beskrives i afsnit 8.

5.

Procedure for myndighedsgodkendelse af mindre LAR-anlæg

Mindre LAR-anlæg kræver ofte ikke ændringer af spildevandsplanen og processen
bliver dermed lettere. Der skal heller ikke etableres regnvandslaug såfremt der kun
er én ejer. Mindre anlæg er typisk enkelte parcelhuse eller enkelte virksomheder. Såfremt virksomheden ønsker at lave LAR-anlæg i forbindelse med en byggeansøgning, skal virksomheder søge om tilladelse til etablering af LAR anlæg via Byg og
Miljø. Øvrige ansøgninger mailes til miljoe@aalborg.dk.

1 Mindre bygninger omfatter: Carporte, garager, udhuse, drivhuse og tilbygninger hertil, samt
småhuse, herunder enfamiliehuse, tilbygninger til og ombygninger af enfamiliehuse, sommerhuse, op varmede udestuer m.v.
2 Ukomplicerede industribygninger omfatter: Jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger,
samt industri- og lagerbygninger, hvor installationerne har et begrænset omfang, hvor bygningen kun har en etage, og hvor bygningen har en let tagkonstruktion.
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6.

Hvad må jeg selv lave, og hvad kræver en autoriseret kloakmester

Det eneste i kloaksystemet man selv må udføre uden autorisation, er etablering af faskiner, regnbede og lignende med tilhørende kloakledninger til bortledning af regnvand
fra tage.
Alle øvrige anlæg til afledning af overfladevand må derimod kun udføres af en autoriseret kloakmester, herunder afkobling og tilslutning til kloaksystemet.
Den præcise undtagelsesbestemmelse fra kravet om autorisation, jf. bekendtgørelse
nr. 546 af 30. maj 2014 om undtagelse fra krav om autorisation som kloakmester, lyder:
§ 4. Følgende arbejde er undtaget fra kravet om autorisation som kloakmester:
1) Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand
fra tag på enfamiliehuse med tilknyttede udhuse, carporte og garager.
2) Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand
fra tag på landbrugsejendommes driftsbygninger.
Stk. 2. Arbejder nævnt i stk. 1 må kun udføres, hvis nedsivningsanlægget anbringes
på ejendommens egen grund og udføres i overensstemmelse med kravene i bygningsreglementet og i overensstemmelse med krav fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse.
Stk. 3. Det er ikke tilladt uden autorisation som kloakmester at foretage afpropning
eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer. Det er endvidere ikke tilladt
uden autorisation som kloakmester at udføre lagertanke til brug af regnvand til wc-skyl
og vaskemaskiner.

7.

Hvornår skal der ikke søges om tilladelse?

Generelt skal der søges om tilladelse til nedsivning, udledning eller tilslutning af tagog overfladevand i forbindelse med etablering af LAR-anlæg. Der er dog enkelte
undtagelser, hvor der ikke sker opsamling eller afledning via ledning eller er etableret
anlæg, men der sker en diffus nedsivning. Dette kan f.eks. ske via permeable belægninger, hvor der sker direkte nedsivning og hvor der ikke sker en samling af vandet.
Dette er dog ikke en acceptabel løsning ved f.eks. p-pladser, hvor der er en risiko for
en vist oliespild og andre miljøskadelige stoffer. Hvis der er tvivl om et anlæg kræver
tilladelse kan Aalborg Kommune kontaktes på miljoe@aalborg.dk.

8.

Ansøgningens indhold

Ansøgningen om etablering af LAR skal indeholde nedenstående oplysninger. Listen
er ikke en udtømmende liste, men et godt udgangspunkt for ansøgningens indhold.
Nogle af punkterne er ikke relevante for alle LAR-anlæg.
 Generel beskrivelse af projektet, herunder lokalitet og formål med regnvandshåndteringen
 Beregningsforudsætninger (dimensionsgivende regn, sikkerhedsfaktorer, nedsivningstest /-kapacitet mv.)
 Beskrivelse af lokale jord- og grundvandsforureninger, hvis der ønskes tilladelse
til nedsivning
 Analyse af lokalitetens strømningsforhold
 Skybrudsplan (plan B)
 Beskrivelse af de overflader hvor der skal ske afledning af overfladevand fra
(tagvand, belastede flader m.fl.)
 Placering af boringer med drikkevandskvalitet
 Placering af udløbs- og nedsivningspunkt(er) - angivelse af UTM-koordinater
(EuRef 89)
 Beskrivelse af renseforanstaltninger
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 Fyldestgørende kortmateriale hvor placeringerne af alle relevante informationer
er indtegnet, alle former for kort enten elektronisk eller papirformat dog ikke AutoCAD-filer
 Udkast til vedtægter for regnvandslaug
 Beregningsfiler fra Spildevandskomittens regneark.
 Beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. hegn ved stejle skråninger, rist
ved større rør m.fl.)
Det er altid miljømyndigheden der har kompetencen til, at vurdere om en renseløsning
er miljømæssigt acceptabel, også selvom det kan betyde, at kravet om rensning, er
strengere end beskrevet f.eks. i en lokalplan. Der skal laves en konkret miljøteknisk
vurdering af miljømyndigheden for hvert LAR-anlæg.
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1.

Hydraulisk dimensionering

I det følgende foretages en gennemgang af de principper og dimensioneringskriterier,
der ligger til grund for den hydrauliske dimensionering i LAR-kataloget af såvel LARmetoder som forsinkelses- og rensemetoder (jf. tabel 1.1-1.3).
Ønsket effekt
Nedsivning

Metode
Faskiner
Nedsivningsbrønde
Nedsivning på græsarealer
Render og grøfter
Regnbede
Permeable belægninger
Fordampning
Grønne tage
Anvendelse
Havevanding, toiletskyl og tøjvask
Tabel 1.1 Oversigt over LAR-metoder, hvor regnvandet helt eller delvist tilbageholdes på matriklen.
Ønsket effekt
Forsinkelse

Metode
Lukkede bassiner
Våde bassiner og damme
Render og grøfter
Opstuvning på terræn
Permeable belægninger med membran
Drosling af afløb og anden styring
Tabel 1.2 Oversigt over metoder, der magasinerer og forsinker regnvand, inden
vandet ledes videre.
Ønsket effekt
Rensning

Metode
Sandfangsbrønde
Åbne sandfang
Våde bassiner og damme
Tabel 1.3 Oversigt over rensemetoder, der kan anvendes i tilknytning til LAR.
Dimensioneringskriterierne har betydning for, hvor store anlæggene bliver og hvor tit,
der opstår opstuvninger til kanten af anlægget, der kan resultere i oversvømmelser på
terræn. Ved oversvømmelse på terræn skal den enkelte grundejer være opmærksom
på, at vandet skal kunne håndteres inden for egen matrikel. Det er med andre ord ikke
tilladt at lede vand ud over matrikelgrænsen med mindre det er forudsat i en tilladelse.
Det skal ved dimensionering af LAR-anlæg derfor altid overvejes, hvor vandet kan løbe
hen, når det regner mere, end anlægget kan klare.
Et LAR-anlæg vil på et tidspunkt løbe over. Hvor hyppigt det vil ske, er afhængigt af
dimensioneringskriterierne. Det bør derfor altid vurderes hvad der vil ske i skybrudssituationer, således at skaderne minimeres og det, om muligt, kun er gener der opstår.
LAR-potentialet i lokalplanområder skal udnyttes fuldt, så det tilsigtes, at der kan håndteres en 30 års regn (T=30 år) og gerne endnu større regn. Alle LAR-anlæg skal som
minimum håndtere en 10 års regn (T= 10 år).

1.1 Principper for LAR-metoder

Der findes flere principper for LAR som nævnt ovenfor, disse principper forklares
nærmere i det efterfølgende.
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1.1.1 Nedsivning

I de tilfælde hvor jord- og grundvandsforholdene tillader det, vil det normalt være ønskeligt at nedsive regnvand fra ikke forurenede arealer.
Jordens kapacitet til at nedsive regnvand vil i praksis ofte være mindre end den kraftige
nedbør som man ønsker at dimensionerer et nedsivningsanlæg til. Derfor er der behov
for at forsinke tilstrømningen ved at magasinere en del af regnvandet under regnhændelsen. Det opmagasinerede vand tømmes under og efter regnen, og magasin-/forsinkelsesvolumenet, skal udformes, så der ikke opstår kritiske opstuvninger ved den
valgte dimensionsgivende regnhændelse.
I figur 1.1 er vist et kort for Aalborg Kommune med områder, hvor overfladevand muligvis kan nedsive, idet bl.a. de øvre jordlag er ”egnet” eller ”måske egnet” til nedsivning. Det er primært inden for disse områder, at Aalborg Kommune ønsker, at der
satses på lokal regnvandshåndtering. Kortet er kun retningsgivende, fordi lokale forhold og konkrete målinger kan vise andre forhold end de angivne.
Også i forbindelse med separering af eksisterende fælleskloakerede oplande, kan der
i nogle områder være mulighed for at etablere nedsivning af overfladevand eller andre
former for lokal regnvandsafledning. Der kan i særlige tilfælde være mulighed for at få
tilskud til at etablere lokal regnvandsafledning i form af fuld tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand (maksimalt 40 % af det samlede bidrag), såfremt man afskærer regnvand fra kloakken fuldstændigt, og såfremt Aalborg Kloak A/S kan se økonomiske fordele for den samlede projektøkonomi.

Figur 1.1

1.1.2

Mulighedskort for nedsivning, vurdering af områders egnethed til nedsivning og lokal håndtering af regnvand i Aalborg Kommune.

Fordampning og anvendelse af regnvand

I nogle områder er det ikke muligt eller ønskeligt at nedsive regnvand, f.eks. på grund
af kortlagte forureninger, høj grundvandsstand eller uegnede jordbundsforhold.
I sådanne områder er der i stedet mulighed for at fordampe dele af regnvandet i f.eks.
grønne tage, ved vanding af grønne områder om sommeren eller etablere permeable
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belægninger. Desuden kan regnvandet nyttiggøres i ejendomme til tøjvask og toiletskyl. Så LAR er i princippet mulig alle steder.
I disse tilfælde er der ligeledes behov for et forsinkelsesvolumen til regnvandet, da
nedbørsintensiteten er større end fordampningen eller forbruget af vand under regn.
Ved anvendelse af regnvandet er der desuden brug for magasinering af vand til perioder uden regn.
Anvendelse af regnvand i bygninger o. lign. kræver særlige foranstaltninger og tilladelse som beskrevet i ”Inspiration til LAR”. Anvendelse af regnvand til toiletskyl m.v.
er ikke tilladt i bygninger med hospitaler, alderdomshjem, skoler og børneinstitutioner
samt hoteller.

1.1.3 Behov for forsinkelse og forsinkelsesvolumen

Fælles for de beskrevne LAR-metoder er et behov for at forsinke regnvandstilstrømningen ved at etablere et forsinkelsesvolumen, hvor det kan stuve op under regn indtil
nedsivning, afledning eller forbrug kan foregå i tiden under og efter regnen.

1.2 Principper for forsinkelsesmetoder

Den nødvendige forsinkelse for LAR-løsninger med nedsivning kan tilvejebringes på
mange måder og have forskellige udformninger, eksempelvis grøfter, bassiner, tanke
under jorden eller faskiner. Forsinkelsesområdet kan desuden være et rekreativt element i form af grønne tage, bassiner i baggårde eller lavninger i grønne områder samt
kombinationer af ovenstående.
Fælles for løsningerne er, at forsinkelsesvolumenets størrelse er betinget af, hvor store
regnhændelser der ønskes forsinket, før der opstår stuvning til terræn eller overløb til
en anden LAR-løsning, vandområde eller kloakledning. Som ved traditionel dimensionering af afløbssystemer skal der fastlægges et dimensioneringskriterier for anlægget,
normalt givet ved en acceptabel overløbshyppighed for en given overbelastning af systemet.
Princippet er illustreret i nedenstående figur 1.2. Nedbøren falder på oplandet eller
grunden og magasineres, før det afledes forsinket på forskellig vis. Afledningskapaciteten (Qa) er begrænset, og ved stærk nedbør vil forsinkelsesvolumenet blive fyldt op
og stuve op på terræn eller gå i overløb til eksempelvis andre LAR-løsninger eller udløb til f.eks. vandløb.

Figur 1.2

Princip for forsinkelse ved magasinering.

Kan overløb ikke accepteres, kræver det meget store forsinkelsesvolumener, som er
fysisk og økonomisk krævende. Kan hyppige overløb accepteres, kræver det mindre
volumener, som er nemmere og billigere at etablere.
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I de områder, hvor en LAR-metode med nedsivning ikke er mulig eller tilstrækkelig til
at håndtere regnvand på egen matrikel, vil overfladevand normalt skulle afledes direkte
til en overfladerecipient, dvs. til vandløb, søer eller havet. Afhængig af recipientens
fysiske forhold, målsætning og kvaliteten af det afstrømmende vand, vil der blive stillet
krav om forsinkelse og rensning.
I disse tilfælde fastsættes kravene til forsinkelse og rensning i udledningstilladelser
efter miljøbeskyttelseslovens § 28, som meddeles af Aalborg Kommune, Miljø. Kravene til forsinkelse og rensning ved udløb vandområder vil normalt kunne opfyldes
med et vådt bassin. Aalborg Kommune vil altid basere det endelige krav på en individuel vurdering, da dette er afhængigt af vandområdets sårbarhed og de fysiske muligheder.
Såfremt det ikke er muligt at aflede overskydende regnvand direkte til en recipient, kan
det eventuelt afledes via Aalborg Kloak A/S´s kloaksystem. Også i den situation vil der
blive krævet forsinkelse af udledningen. Det dimensionsgivende afløbstal for forsinkelse af regnvandet samt evt. forsinkelsesvolumen fastsættes af Aalborg Kommune
på baggrund af udtalelse fra Aalborg Kloak A/S i det enkelte tilfælde.
I de tilfælde hvor det overskydende regnvand afledes via kloaksystemet vil det give
anledning til opkrævning af tilslutningsbidrag for regnvandsdelen.

1.3 Principper for rensemetoder

Ved tilledning af regnvand til LAR-anlæg kan der blive stillet krav om forudgående
rensning, f.eks. ved nedsivning af regnvand fra potentielt forurenede overflader eller
nedsivning i drikkevandsområder. Tilsvarende kan der kræves rensning af regnvandet
forinden udledning til et vandløb.
Mange af rensemetoderne vil have en kapacitet, der er mindre end den dimensionsgivende regnhændelse, og der vil derfor også her være behov for et forsinkelsesvolumen
til regnvand i forbindelse med rensemetoden, jf. figur 1.3.

Figur 1.3

Princip for rensning.

Dimensionering vil i praksis foregå som en teknisk og økonomisk afvejning mellem
rensekapacitet og forsinkelsesvolumen, idet stor rensekapacitet medfører lille behov
for forsinkelse/magasinering og omvendt.
Ligeledes skal der tages hensyn til evt. krav om hydraulisk forsinkelse, som beskrevet
i forrige afsnit.

1.4 Nedbørsdata til hydraulisk dimensionering
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1.4.1 Regnintensiteter

Nedbøren i Aalborg Kommune bliver målt flere steder og er sammen med mange andre regndata for hele landet blevet bearbejdet af Spildevandskomiteen i skrift 30 /1/
der også anvendes i notatet Dimensionering af LAR /2/. Til begge notater er der udviklet et regneark der kan benyttes til henholdsvis dimensionering af regnvandsbassiners forsinkelsesvolumen og dimensionering af nedsivningselementer.
Skrift nr. 30 blev udgivet i 2014 og er udtryk for det bedste bud på nutidens dimensionsgivende regnintensiteter og på hvor meget regnintensiteterne vil stige de næste
100 år. Det er en regional model for ekstremregn i Danmark, og ved indtastning af
koordinater for det konkrete opland i det medfølgende regneark, ”Regional regnrække
– regneark, kan der laves beregninger af bassiners forsinkelsesvolumen. Bearbejdningen er baseret på analyser af historiske nedbørsmålinger siden 1876 og analyser af
hvordan menneskeskabte klimaforandringer vil påvirke Danmarks ekstremregn.
Det opdaterede regneark for LAR-dimensionering er udarbejdet på baggrund af skrift
nr. 30 og regndata på kommuneniveau er indbygget i arket. LAR-regnearket kan benyttes til dimensionering af fire typiske typer af LAR-anlæg: faskiner, regnbede, grøfter/wadier og permeable belægninger. Årsmiddelnedbøren for Aalborg Kommune er i
regnearket angivet til 707 mm.
Såfremt LAR-anlæg anlægges som supplement til, eller erstatning for, afløbssystemer,
anbefales at vælge en dimensionsgivende gentagelsesperiode mindst svarende til områdets serviceniveau for opstuvning til terræn (ofte 10 år).
Ved brug af regnearket tilknyttet Skrift nr. 30 kan de dimensionsgivende middelintensiteter for regn findes for en given lokalitet. Nedenstående tabel 1.4 viser intensiteter
for et område ved Svenstrup syd for Aalborg med en årsmiddelnedbør på 708 mm.
T = 1 år
T = 2 år
T = 5 år
T = 10 år
[l/s*ha]
[l/s*ha]
[l/s*ha]
[l/s*ha]
10 min
112
138
179
214
60 min
37
45
59
71
Tabel 1.4 Dimensionsgivende middelintensiteter for 10 og 60 minutter for Svenstrup,
uden sikkerhedsfaktor.
De dimensionsgivende middelintensiteter for den valgte lokalitet er anvendt i relevante beregningseksempler i metodekatalogerne for diverse LAR typer og kan anvendes generelt (farvemarkeret i tabel 1.4). Det er dog også muligt at benytte andre
stedsspecifikke intensiteter.

1.4.2 Sikkerhedsfaktorer

For at tage hensyn til usikkerheder i forudsætningerne som f.eks. fremtidig udvikling
(klimaændringer) og ændringer i befæstede arealer anvendes en sikkerhedsfaktor i
regnearkene. Valg af sikkerhedsfaktorer på regndata i henhold til Spildevandskomitéens Skrift nr. 30 fastsættes på baggrund af viden om lokale forhold og levetid af anlæg.
Ved levetider under 25 år anvendes ikke sikkerhedsfaktor for udvikling i ekstrem regn.
Ved levetider over 25 år og op til 100 år anvendes en sikkerhedsfaktor på op til 1,25
(Interpolation mellem klimafaktor 1,2 og 1,3 for gentagelsesperioder T=2 hhv. T=10).
For at tage højde for usikkerheder på regional variation af regn og eventuel modelusikkerhed anbefales det at anvende en sikkerhedsfaktor på 1,0 på mindre private
grunde og på 1,1 for større offentlige eller private fælles-områder.
Såfremt der er sandsynlighed for yderligere fortætning af befæstelsen på en grund
eller et område, anvendes en sikkerhedsfaktor svarende til dette. Normalt anvendes
en faktor 1,1 for større områder.
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I tabel 1.5 er vist intervallet for normalt anvendte sikkerhedsfaktorer samt de sikkerhedsfaktorer, der anvendes i eksemplerne i LAR-kataloget.
Sikkerhedsfaktor
1,0-1,25

Anvendte faktorer i
LAR-kataloget*
1,15

Udvikling i ekstrem regn som følge af klimaændringer (klimafaktor)
Fortætning af befæstelse / forøgelse af
1,0-1,1
1,1
tilsluttet areal
Usikkerheder på regndata og beregning,
1,0-1,1
1,1
f.eks. nedsivningskapacitet
Samlet sikkerhedsfaktor
1,0-1,51
1,4
Tabel 1.5 Anbefalede sikkerhedsfaktorer og anvendte faktorer i LAR-kataloget. * For
parcelhuse anvendes en mindre sikkerhedsfaktor ved beregning af ledningssystemer.
Den samlede sikkerhedsfaktor findes ved at gange de enkelte faktorer sammen, eksempelvis som den faktor der anvendes i LAR–metodekataloget.
Samlet sikkerhedsfaktor 1,15 ∙ 1,1 ∙1,1 = 1,4
På parcelhusgrunde vil der oftest være et præcist kendskab til det tilsluttede areal, og
typisk anlægges faskiner eller andre anlæg med levetider på under 25 år, så der ikke
skal indregnes sandsynlighed for udvikling i ekstrem regn. Den generelle usikkerhed
på regndata og beregningens overensstemmelse med de virkelige forhold er normalt
også begrænset, dog vil der være en vis usikkerhed på f.eks. nedsivningskapacitet fra
faskiner.
For større boligmiljøer og kontorbygninger anlægges ofte LAR-systemer med længere
levetid og med større usikkerhed på det tilsluttede areal samt eventuel forøgelse af
det befæstede areal i anlæggets levetid. Sikkerhedsfaktoren vil normalt kunne blive op
til ca. 1,5 på disse anlæg. I LAR-kataloget er anvendt sikkerhedsfaktor 1,4 for type 2
og 3 (boligejendomme og kontorbygninger). I allerede bebyggede områder (f.eks. fælleskloakerede områder) vil sikkerhedsfaktoren for fortætning være mindre, da oplandet
sandsynligvis ikke befæstes yderligere. Til gengæld kan kravet til gentagelseshyppigheden overvejes skærpet, da oversvømmelser som følge af skybrud her kan forårsage
større skader og egnede arealer til midlertidig oversvømmelse (fodboldbaner eller lign)
kan være svære at finde/bruge.
For alle boligtyper gælder, at såfremt der ønskes en større sikkerhed, kan faktorerne
øges og omvendt mindskes, hvis sikkerheden vurderes at være tilstrækkelig. En lav
sikkerhedsfaktor har den konsekvens, at der hyppigere vil ske opstuvning på terræn
ift. anlæg, som dimensioneres med en høj sikkerhedsfaktor. De resulterende opstuvninger/oversvømmelser på terræn vil den enkelte grundejer selv skulle håndtere inden
for egen matrikel, så dette skal være tænkt ind i den enkelte løsning. Med andre ord hvor løber vandet hen, når det regner mere end anlægget kan klare?
Ved specielt følsomme områder, hvor oversvømmelser kan have fatale konsekvenser,
kan sikkerhedsfaktoren hæves yderligere samtidig med at gentagelseshyppigheden
for den regn der dimensioneres for også forøges.

1.5 Dimensioneringskriterier for LAR-metoder
1.5.1 Dimensioneringskriterier for åbne render og ledninger
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Åbne render
Der tages udgangspunkt i et funktionskrav om opstuvning til terræn sjældnere end
1 gang hvert 5. år (T = 5 år, se tabel 1,4).
Ved en afstrømningstid på 10 minutter bliver den dimensionsgivende intensitet for
dimensionering af åbner render inkl. sikkerhedsfaktorer:
i5 år,10 min = 179 l/s/ha · 1,4 ≈ 251 l/s/ha
Ledninger
Der tages udgangspunkt i et funktionskrav for fuldtløbende kapacitet af rørene 1
gang hvert 1. år (T = 1 år, se tabel 1,4) og ved en regnvarighed på 10 minutter
inkl. sikkerhedsfaktor.
Ved mindre anlæg til enfamiliehuse (type 1) anvendes en dimensionsgivende kapacitet for dimensionering af den
i1 år, 10 min = 112 l/s/ha · 1,1 = 123 l/s/ha
Resultaterne fra Svenstrup anviser en intensitet på 112 l/s/ha for samme gentagelsesperiode og varighed, se tabel 1.4. Der anvendes en samlet sikkerhedsfaktor på 1,1
hvilket i langt de fleste tilfælde vil være en rimelig sikkerhed for LAR-anlæg ved enfamiliehuse. Ønskes en større sikkerhed mod opstuvning til terræn kan intensiteten
øges.
For større anlæg af type 2 og 3, tages udgangspunkt i et funktionskrav på opstuvning
til terræn sjældnere end 1 gang hvert 5. år. Dette krav skønnes opfyldt ved dimensionering af fuldtløbende ledninger med en regnintensitet for en 1 års hændelse, T = 1
år.
For ledninger ved større anlæg (type 2 og 3) anvendes T = 1 år for dimensionering af den fuldtløbende kapacitet af rørene, idet dette skønnes at svare til opstuvning til terræn sjældnere end 1 gang hvert 5. år, jf. Spildevandskomitéens
Skrift nr. 27. Ved en afstrømningstid på 10 minutter bliver den dimensionsgivende intensitet inkl. sikkerhedsfaktorer for fuldtløbende ledning:
i1 år,10 min = 112 l/s/ha · 1,4 ≈ 157 l/s/ha
Ovennævnte dimensioneringskriterier for åbne render og ledninger, som Aalborg
Kommune benyttes generelt i forbindelse med tilladelser, er for hver af de 3 boligtyper
opsummeret i tabel 1.6. Det er disse dimensioneringskriterier, der er benyttet i beregningseksemplerne i LAR-kataloget. Det er dog også muligt at benytte andre stedsspecifikke intensiteter.

Boligtype

LAR-metoder
Åbne render
Dimensioneringskriterie
Qdim ekskl.
1)
SF2)
l/s/ha

SF

Qdim inkl. SF2)
[/s/ha
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Parcelhus
Boligejendomme3)
Kontorbygning3)
Boligtype

Opstuvning til terræn 1
gang hvert 5. år
Opstuvning til terræn 1
gang hvert 5. år
Opstuvning til terræn 1
gang hvert 5. år

179

1,4

251

179

1,4

251

179

1,4

251

Ledninger
Dimensioneringskriterium Qdim excl. SF2)
SF
Qdim incl. SF2)
l/s/ha
l/s/ha
Parcelhus
Fuldtløbende rør
112
1,1
123
Boligejendomme4)
Opstuvning til terræn 1
112
1,4
157
gang hvert 5. år
Kontorbygning4)
Opstuvning til terræn 1
112
1,4
157
gang hvert 5. år
Tabel 1.6 Oversigt over dimensioneringskriterier for åbne render og ledninger.
1) Der opereres med et acceptkriterium for opstuvning afhængig af risiko
for skader på bygninger. Dette varierer fra tilladelig opstuvning 1 gang hvert
år til 1 gang pr. 10. år eller sjældnere. I LAR-kataloget er der taget udgangspunkt i et anbefalet acceptkriterium på opstuvning 1 gang hvert 5. år fra
render og ledninger. Opstuvning på egen grund må aldrig medføre afledning til omkringliggende grunde/matrikler.
2) Dimensionsgivende regnvandsintensitet (Qdim) excl./inkl. sikkerhedsfaktor (SF)
3) Der dimensioneres for en fuldtløbende åben rende med den angivne
regnintensitet, hvormed der fås opstuvning til terræn hvert 5. år. Kriteriet
stuvning til terræn 1 gang hvert 5. år kan efterfølgende kontrolleres af
grundejer vha. modelberegninger, hvor der anvendes lokal regnserie.
4) Der dimensioneres for fuldtløbende rør med den angivne regnintensitet,
hvilket skønnes at svare til opstuvning til terræn hvert 5. år. Kriteriet stuvning til terræn 1 gang hvert 5. år kan efterfølgende kontrolleres af grundejer
vha. modelberegninger, hvor der anvendes lokal regnserie.
Valget af dimensionsgivende intensitet for åbne render og ledninger afhænger dels af
den ønskede sikkerhed/gentagelsesperiode for opstuvning, dels den afstrømningstid,
der er fra regnen rammer det fjernest liggende befæstede areal til den rende eller den
ledning, der skal dimensioneres.
For åbne render og ledninger på villagrunde og mindre boligarealer vil afstrømningstiden normalt skulle sættes til 10 minutter. Ved større projekter, der omfatter flere veje
eller større boligmiljøer, kan afstrømningstiden nå op på 60 minutter. Afhængig af afstrømningstiden vælges den dimensionsgivende regnintensitet, jf. afsnit 1.4.1. I LARkataloget er der taget udgangspunkt i en afstrømningstid på 10 minutter.

1.5.2 Beregning af reduceret areal

Det befæstede areal indgår som input i regnearkene og angiver hvor stort et areal der
afledes vand fra, f.eks. hvor meget vand der ledes til et regnbed. Arealet beregnes
som det samlede areal af befæstede flader der afvander til et LAR anlæg. Da de forskellige typer befæstelser (hustage, fliser, veje, græsarmerede parkeringspladser
mm.) ikke afleder samme mængde nedbør, regnes med forskellige afløbskoefficienter
afhængig af befæstelsestypen, se tabel 1.7.

Type
Fuldt befæstede områder f.eks. asfalt og tage
Flisebelægning / betonsten
Grusmacadam / stabilt grus

Afløbskoefficient ф
1,0
0,7
0,5
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Græsarmering
Grusarealer
Grønne områder
Tabel 1.7 Afløbskoefficienter.

0,4
0,3
0,1

Afløbskoefficienten, er den faktor, der udtrykker, hvor stor en del af nedbøren der afstrømmer til afløbssystemet. Den resterende del af regnen nedsiver og bliver tilbageholdt i overfladen.
I beregning af afløbskoefficienten indgår ofte udtrykket ”Hydrologisk reduktionsfaktor”
der angiver hvor stor en del af et givent opland, der giver bidrag til en afstrømning fra
oplandet. Normalt anvendes faktorer 0,8 – 1. I LAR-beregninger for nedsivning sættes
faktoren til 1, hvilket betyder, at der regnes med, at hele oplandet bidrager til afstrømningen.
Når faktorerne afløbskoefficient og hydrologisk reduktionsfaktor ganges på det befæstede areal findes det ”Reducerede areal”, der er det areal med en impermeabel flade
der reelt afledes vand fra. Det reducerede areal benyttes beregningsmæssigt til dimensioneringen.
Eksempel 1
I tabel 1.8 er vist et eksempel på beregning af det reducerede areal for en grundstørrelse på 1.100 m2, hvoraf 250 m2 er tagflade, 100 m2 er fliser, 40 m2 er græsarmeret parkering og 710 m2 er grønt område.
Befæstelsestyper

Areal m2
Afløbskoefficient
Reduceret areal m2
A
ф
A∙ф
Tag
250
1
250
Fliser
100
0,7
70
Græsarmering
40
0,4
16
Grønt
710
0,1
71
I alt
1.100
407
Tabel 1.8 Beregning af reduceret areal for parcelhus, hydrologisk reduktionsfaktor = 1.
I større oplande som f.eks. lokalplanområder, kan beregningen af det reducerede areal
foretages på en mere simpel måde uden, at beregne arealet af de enkelte befæstelsestyper. Her vurderes eller fastlægges befæstelsesgraden for hele området og bruges som beregningsgrundlag for dimensioneringen. Befæstelsesgraden er den andel
af det samlede opland, som er befæstet med fliser, bygninger, asfalt eller en anden
slags tæt overflade, hvor vandet ikke kan trænge igennem. Typiske befæstelsesgrader
for forskellige bebyggelser er vist i tabel 1.9. Befæstelsesgraden ved nybyggeri kan
f.eks. anslås ved, at benytte den maksimale bebyggelsesprocent der angives i lokalplanen og dertil lægge arealet af veje og fortove m.m. Ved udledning til recipienter
anvendes en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8-0,9.

Arealanvendelse
Boligområder: åben lav og tæt lav
Bolig/serviceområder; Etageboligområder
Erhvervs- og serviceområder
Centerområder
Parker og grønne områder

Befæstelsesgrad
0,3-0,5
0,4-0,6
0,5-0,7
0,5-0,9
0,0-0,1
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Tabel 1.9 Typiske befæstelsesgrader.
Eksempel 2
En mindre grundejerforening ønsker at dimensionere en vandrende fra tagarealer
til et regnbed. Da vandrenden løber tæt ved husmur og terrasse, ønskes der, at
renden ikke overbelastes oftere end hvert 5. år.
Afstrømningstiden for en mindre boligforening med tagarealer og gård kan sættes
til 10 minutter, og den dimensionsgivende intensitet for den åbne rende vælges
fra tabel 1.6 til 251 l/s·ha inkl. sikkerhedsfaktorer.
Tagarealerne udgør 1.200 m 2, og regnes som værende fuldt befæstede med en
befæstelsesgrad på 1,0, hvorefter den dimensionsgivende vandføring, som renden skal kunne føre, bliver:
Qdim = 251 l/s·ha · 1,0 · 1.200 m 2 / 10.000 m2/ha ≈ 30 l/s
Fra gårdarealerne skal overfladevandet via en ledning føres frem til regnbedet.
Ledningen skal regnes fuldtløbende med den dimensionsgivende intensitet på
157 l/s·ha inkl. sikkerhedsfaktorer, jf. tabel 1.6.
Gårdarealerne udgør 800 m 2 og er belagt med fliser. Befæstelsesgraden vurderes
her at udgøre 0,7, og ledningen vil derfor skulle dimensioneres for følgende vandføring: Qdim = 157 l/s·ha · 0,7 · 800 m 2 / 10.000 m2/ha ≈ 9 l/s

1.5.2 Dimensionering af forsinkelsesvolumen ved nedsivningsmetoder

Dimensionering af LAR-anlægs størrelse/volumen foretages med regnearket ”Opdateret LAR dimensionering” og medfølgende notat /2/ der nærmere beskriver hvorledes regnearket benyttes. Generelt anvendes der en gentagelseshyppighed på 10 år,
og en sikkerhedsfaktor på 1,4.
For alle boligtyper anvendes der som udgangspunkt en gentagelsesperiode på 10 år i
dimensioneringen. Aalborg Kommune forventer dog, at arealer i boligtype 2 og 3 udnyttes optimalt, således væsentlig højere gentagelseshyppighed opnås ved dimensioneringen og dermed større sikkerhed for området. Dette kan ske ved at udnytte paletten af LAR løsninger i kombinationer således de samlet sikrer et område til et højere
niveau. Endvidere skal der for større projekter beskrives i hvilken grad udsatte områder er sikret mod oversvømmelser samt hvorledes projektområdet er skybrudstilpasset.
Hverken traditionelle kloakker eller LAR-løsninger kan håndtere de vandmængder, der
kommer under ekstremregn. Derfor kan skybrud føre til oversvømmelser af bygninger
og anlæg med store ødelæggelser til følge. For at begrænse skaderne fra oversvømmelser fra ekstrem regn, skal der udarbejdes en skybrudsplan (også kaldt Plan B), der
beskriver, hvordan byens landskab med mindst mulig skade til følge kan bruges til at
magasinere og aflede ekstremnedbør. Er det ikke muligt at undgå oversvømmelser,
er formålet med en skybrudsplan at begrænse den skade, der opstår ved oversvømmelser ved at aflede eller forsinke ekstremnedbør steder, hvor den gør mindst mulig
skade.
I det følgende er vist en række eksempler:
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Eksempel 3
En grundejerforening ønsker at nedsive regnvandet via et stort regnbed (nedsivningsbassin). Det samlede tilsluttede areal udgør 20.000 m 2 eller 2,0 ha, hvoraf
25 % er befæstede. Dette svarer til et reduceret areal, der er befæstet og tilsluttet
systemet på 20.000 · 0,25 = 5.000 m 2 (0,5 red. ha). Der er et græsklædt fællesareal på 1.500 m2 hvor regnbedet ønskes etableret, men man vil gerne have, at
der kun bruges 300 – 500 m2 af arealet og regnbedet ikke bliver for dybt.
Grundejerforeningen har fået udført nedsivningstest der hvor man ønsker at anlægge bassinet og fundet en nedsivningskapacitet over 10 minutter på 2 . 10-5 m/s
(svarer til 0,00002 m/s).
Tallene kan nu sættes ind i regnearket med ønsket om kun at bruge 300 m 2.

Figur 1.4 Beregning af dybden på et 300 m 2 regnbed med Spildevandskomiteens
regneark.
Beregningerne viser at regnbedet skal være 0,78 meter dybt. Hvis i stedet der
bruges 500 m2 viser beregningerne at regnbedet skal være 0,41 m dybt.

Figur 1.5

Beregning af dybden på et 500 m 2 regnbed. Tømmetid 6 timer.

Desuden opgives en række ekstra oplysninger ”Hjælpestørrelser” der blandt andet
viser, at det ved en 10 års regn vil tage 6 timer før regnbedet er tømt.
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1.5.3 Dimensionering af forsinkelsesvolumen ved udledning til recipient

Ved forsinkelsesmetoder er der i LAR-metodekataloget taget udgangspunkt i krav,
som angivet i tabel 1.10. De angivne krav bygger på Aalborg Kommunes almindelige
praksis.

Type

Parcelhus
Boligejendom
Kontorbygning
Større LAR –
område

Krav ved udledning
af regnvand til kloak
eller vej 1)
Max.
Overløbsafløb hyppighed

Forsinkelsesmetoder
Krav ved udledning af
regnvand til vandløb/søer2)
Max. afløb Overløbshyppighed

[l/s/ha]
1

[l/s/red.ha]
1

[l/s/ha]
1 gang
Variehvert 5-10.
rer
år

1

1 gang
Variehvert 5-10.
rer
år

1

1 gang
hvert 10. år
1 gang
hvert 10-30.
år

Krav ved udledning af
regnvand til havområder2)
Max.
Overløbshypafløb
pighed
Varierer

Varierer

Tabel 1.10 Oversigt over funktionskrav hhv. dimensioneringskriterier ved forsinket udledning, som anvendes, hvor regnvand ikke kan håndteres 100% lokalt på
grunden. Dimensionering af åbne render/ledninger foretages som angivet
i tabel 1.6. Der kan være knyttet LAR-anlæg til forsinkelsesmetoderne.
1) Ved øget befæstelsesgrad på nye eller eksisterende ejendomme kan
der stilles krav om at forsinke udledningen.
2) Aalborg Kommune vil altid basere det endelige krav på en individuel
vurdering, da dette er afhængig af recipientens sårbarhed. Overløb må normalt ikke medføre afledning til omkringliggende grunde/matrikler.
Dimensionering af regnvandsbassiners forsinkelsesvolumen foretages med regnearket ”Bilag til skrift nr. 30, Regionale regnrækker”. Generelt anvendes der en gentagelseshyppighed på 5 år, en sikkerhedsfaktor på 1,3 og en udledning på 1 l/s/red.ha samt
et permanent vådt volumen på 250 m 3/red. ha ved udledning til vandløb /4/. Det maksimale bassinudløb er i Aalborg Kommune som udgangspunkt 1,0 l/s pr. red. ha grundareal for udledning til vandløb og søer.
Udledningen og kravene hertil vil dog altid blive vurderet særskilt i forhold til sårbarheden og den hydrauliske kapacitet i den recipient der udledes til.
Det betyder, at der I nogle tilfælde accepteres, at der anvendes en større afledning
end 1 l/s/ red. ha og modsat mindre hvor den hydrauliske kapacitet ikke er så stor.
Accepten kan altså opnås såfremt det kan dokumenteres, at vandløbets hydrauliske
kapacitet tillader det.
Ved brug af regnearket og indtastning af små oplande og udledninger større end 1,0
l/s pr. red. ha, medfører dette nogle gange, at regnearket kommer med en fejlmeddelelse, se figur 1.6. I disse tilfælde anvendes i stedet en forsinkelsesvolumen på 450
m3/red. ha.

Figur 1.6

Fejlmeddelelse i regneark.

Ved beregning af bassinvolumener på mere komplekse systemer og ved mere kritiske
forhold kan det anbefales, at dimensionere bassinerne ved egentlige modelberegninger.
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Eksempel 4
Et kontorbyggeri skal anlægge en ny større forplads på en grund, hvor den tilladelige befæstelsesgrad allerede er nået. Vandet afledes til regnvandskloakken.
Da der ikke er mulighed for at nedsive vandet, har man valgt at etablere pladsen
med permeabel befæstelse med forsinkelsesvolumen i den underste del af vejkassen, der konstruktionsmæssigt designes til dette formål. Der er opnået tilladelse til
forsinket afløb til 1 l/s.
Vejingeniøren har oplyst, at der tillades opstuvning til den højere liggende del af
vejkassen svarende til en gentagelsesperiode på 5 år.
Det samlede areal af forpladsen udgør 2.000 m 2 red. areal.
Det nødvendige forsinkelsesvolumen beregnes i regnearket til 94 m3.

Figur 1.7

Beregning af forsinkelsesvolumen.

Det vælges at anvende vaskede knuste stenmaterialer med en hulrumsprocent på
25 % til at skabe det nødvendige volumen. Der skal således udgraves et volumen
på 94 m3 / 0,25 i alt 376 m3 eller svarende til en ekstra tykkelse af vejkassen på 19
cm.
Reelt vil en del af regnvandet i en del af året kunne nedsive – dette er der opnået
tilladelse til – men i den dimensionsgivende situation med relativt højt grundvandsspejl kan der ikke regnes med fradrag til nedsivning.
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Eksempel 5
En kontorbygning har 6.000 m2 befæstet areal på sin grund, der i alt er på 10.000
m2 svarende til 1,0 ha. Da nedsivning ikke er mulig er det aftalt at ansøge om udledning til en recipient med forudgående rensning. Befæstet areal sættes lig reduceret areal.
Der tillades normalt kun udledning på 1 l/s/red.ha, men da der er god hydraulisk
kapacitet i recipienten, kan der af praktiske grunde og pga. risiko for tilstopning tillades en udledning på 5,0 l/s.
Ved indtastning i regnearket ses, at der ved et afløbstal på 5 l/s kræves et forsinkelsesvolumen på ca. 182 m3.

Figur 1.8 Beregning af forsinkelsesvolumen.
Ved udledning til et vandløb vil der som oftest blive stillet krav om en begrænsning
af overløbshyppigheden på mellem 1 gang hvert 5. år til 1 gang hvert 10. år jf. afsnit
1.6.1 og et permanent vådvolumen på 250 m 3/red. ha. Dermed skal der etableres
et bassin med et vådvolumen på: (250 m 3/red. ha · 6.000 m2 / 10.000 m2/red. ha) =
150 m3. I alt et volumen på 332 m3.
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1.

Formål

Formålet med dette notat er at beskrive undersøgelser og dokumentationskrav for, at
LAR-metoden nedsivning kan fravælges ved større byggemodningsprojekter.
Som udgangspunkt bør der etableres nedsivning af uforurenet overfladevand i nye
lokalplanområder som i mulighedskortet er vurderet som egnet til lokal nedsivning af
regnvand. Nogle af disse områder er der dog allerede omfattet af Aalborg Kommunes
spildvandsplan og angivet som planlagt separatkloakeret. I de områder hvor der er
etableret regnvandskloak eller lavet forberedelser til det, skal byggemodningsområdet
kloakeres traditionelt. I de øvrige områder kan bygherre etablere regnvandskloakering,
hvis bygherren forud har dokumenteret over for Aalborg Kommune, at det ikke er muligt at nedsive regnvand.
Nærværende notat beskriver, hvad denne dokumentation skal bestå af.
Det skal bemærkes, at Aalborg Kommune, forud for og senest i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen for et nyt byudviklingsområde, foretager en vurdering af om
nedsivning af overfladevand er mulig. Såfremt nedsivning ikke kan tillades af hensyn
til grundvandets sårbarhed, skal der ikke foretages yderligere dokumentation for fravalg.
I områder med drikkevandsinteresser laves der altid en særskilt vurdering af forureningsrisikoen af grundvandsressourcen. I mulighedskortet for nedsivning, er højt prioriterede vandindvindingsområder udpeget. Som følge af prioriteringen er beskyttelsesniveauet for grundvandsressourcen i disse områder høj og vurderingen mere restriktivt.
Aalborg Kloak A/S vil i givet fald etablere kloakledninger for både spildevand og regnvand.
Det er i nærværende notat forudsat, at det vand, der ledes til nedsivning, ikke er forurenet. Kommunen skal i hvert enkelt tilfælde lave en individuel vurdering af, om nedsivning kan tillades og under hvilke forudsætninger.
Generelt bør det bemærkes, at pga. klimaændringerne forventes grundvandet visse
steder at stige op til 0,8 m. Det er derfor vigtigt, at afstanden til grundvandet bliver så
stor som mulig, for at sikre mod at f.eks. faskiner på sigt kommer til at stå under vand
og ikke har den dimensionerede kapacitet.

2.

Forhold hvor regnvand ikke kan nedsives lokalt

Regnvand kan ikke nedsives når:
• Grundvandet står højt.
• Det øverste geologiske lag består af ler af en vis tykkelse (mere end 3 m) og
har ringe nedsivningsevne/permeabilitet (mindre end 10-7 m/s).
• Øverste permeable lag er tyndt.
• Jorden er forurenet med mobile forureningskomponenter.

2.1 Grundvandsspejlet står højt

Det øverste grundvandsspejl bør ikke ligge for højt, hvis regnvand skal nedsives.
I forbindelse med etablering af eksempelvis faskiner bør grundvandsspejlet (hele året)
ligge mindst 1 meter under bunden af faskinen. Nedsives i stedet direkte fra jordoverflader, kan et højere vandspejl på op til 1 meter under terræn i løbet af året accepteres.
For begge typer gælder, at der i kortere perioder kan tillades højere vandspejl end de
beskrevne kriterier.
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Afstanden/dybden på 1 m er fastsat under hensyntagen til hydrologien, ønsket rensning i den umættede iltede zone og sikkerhed i forhold til fluktuationer i grundvandsspejlet.
Det vil i langt de fleste tilfælde være muligt at afklare, ud fra jordbundsundersøgelserne
i forbindelse med byggemodningen, hvorvidt grundvandet står for højt til, at lokal nedsivning af regnvand er muligt. Står vandspejlet højere end 4-5 meter under terræn
(afhængig af nedsivningsmetode) vil det være nødvendigt med yderligere undersøgelser af grundvandsstanden og udviklingen i grundvandstanden over tid.
Som minimum registreres vandspejlet 3 gange i relevante boringer over en periode på
2 måneder. Mellem hver pejlerunde skal der tilstræbes at være 1 måned og minimum
1 uge. Har der været længere perioder uden regn (mere end 14 dage) skal vandspejlet
registreres minimum 1 gang.
Registreres vandspejlet i alle 3 pejlerunder at ligge højere end ovennævnte kriterier,
vurderes nedsivning som udgangspunkt ikke at kunne etableres. I alle tilfælde vil kommunen foretage en individuel vurdering, og i tvivlstilfælde vil kommunen kunne kræve
yderligere dokumentation.
Det er bygherre, der skal dokumentere vandspejlsfluktuationerne i det aktuelle område.
Ved vurdering af grundvandsspejlets beliggenhed skal der desuden tages højde for
påvirkning fra grundvandssænkninger i lokalområdet (midlertidige, såvel som permanente).
Alle boringer etableres med tilstrækkeligt pejle-/filterrør, således at vandspejlet kan
moniteres efterfølgende. Der kan med fordel etableres kontinuert logning af vandspejl
i udvalgte boringer for at opnå kendskab til vandspejlets variationer og reaktionstid på
regnhændelser.

2.2 Øverste lag er ler

Hvis jorden indeholder for meget ler, er vandet meget langt tid om at sive ned. Det
areal, som er nødvendige til etablering af en LAR- metode, bliver for stort til, at eksempelvis kravene fra myndigheder om f.eks. afstand til huse o.l. kan overholdes (for en
nærmere bestemmelse af det konkrete areal henvises til de enkelte LAR- løsninger).
I tabel 2.1 er nedsivningsevnen for forskellige jordtyper vist.
Jordtype

Kornstørrelse Nedsivningsevne K Værdi ved beregning K
µm
m/s
m/s
Grus
2.000-60.000
10-3 – 10-1
10-3
-5
-2
Sand
50-2.000
10 – 10
10-4
-9
-5
Silt
2-50
10 – 10
10-6
-9
Blåler (uden sprækker)
0-2
<10
10-8
-10
-6
Moræneler
10 – 10
10-7
Tabel 2.1 Nedsivningsevne i forskellige jordtyper /2/.

2.3 Øverste permeable lag er tyndt

I tilfælde af, at den geologiske lagpakke består af ler overlejret af et sandlag med høj
nedsivningsevne, kan tykkelsen af det overliggende sandlag få afgørende betydning.
Det nedsivende vand vil forholdsvist hurtigt sive igennem det øverste lag og ”lægge”
sig oven på det nedre lerlag, som det ikke kan sive igennem. En nedsivningstest vil
være den mest sikre metode til bestemmelse af, om udbredelsen af det permeable lag
er problematisk, og at der dermed ikke er mulighed for tilstrækkelig nedsivning.
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2.4 Jorden er forurenet med mobile forureningskomponenter

Der kan ikke etableres nedsivning igennem jordlag, som er forurenet med mobile forureningskomponenter, da der er risiko for, at forureningen transporteres ned til grundvandet (udvaskes).
Store dele af byzoner i Aalborg Kommune er områdeklassificeret, hvilket vil sige, at
jorden vurderes at være lettere forurenet. Forureningen ligger typisk i de øvre jordlag
og består hovedsagligt af komponenter, som er meget lavmobile med lav risiko for at
blive udvasket til grundvandet.
Selv om et område er områdeklassificeret, vil der som regel kunne etableres nedsivningsanlæg, blot der tages hensyn til de aktuelle forureningsforhold (f.eks. nedsivning
under det forurenede jordlag).
Det er bygherre, der skal dokumentere, at vandet lever op til grundvandskvalitetskravene. Det vil dog altid være en individuel vurdering foretaget af Aalborg Kommune,
som vil afgøre om, og hvor nedsivning kan finde sted på en matrikel.

3.

Nødvendige undersøgelser for dokumentation af fravalg af nedsivning

I tabel 2.2 er listet forskellige geologiske situationer med angivelse af muligheden for
nedsivning og hvilke yderligere undersøgelser, der er nødvendige for at dokumentere,
at nedsivning ikke er mulig. Det overordnede indhold i undersøgelserne for at afklare
de geologiske forhold er beskrevet nedenfor.
Type Geologisk
lagfølge
ved nedsivning fra
terræn
1
Sand i hele boringen
og dybden til grundvandsspejlet >3 m
2
Vekslende lag i boringen og dybden til
grundvandsspejlet >3
m

Geologisk lagfølge
ved nedsivning via
faskine
Sand i hele boringen
og dybden til grundvandsspejlet >5 m
Vekslende lag i boringen og dybden til
grundvandsspejlet
>5 m

3

Ler i hele boringen

Ler i hele boringen

4

Sand i hele boringer Sand i hele boringer
og dybden til grund- og dybden til grundvandsspejlet i 1-3 m vandsspejlet i 2-5 m

5

Dybden til grund- Dybden til grundvandsspejlet <1 m vandsspejlet <2 m
under terræn.
under terræn.

Mulighed
Nødvendige unfor nedsiv- dersøgelser
ning
Nedsivning Nedsivningstest
mulig
Nedsivning Geofysiske undersandsynlig- søgelser
som
vis mulig
f.eks. EM- screening. Nedsivningstest.
Nedsivning
ikke mulig
Nedsivning Undersøgelser af
sandsynlig- variationer i grundvis mulig
vandsspejlet. Evt.
nedsivningstest
Nedsivning Undersøgelser af
sandsynlig- variationer i grundvis ikke mu- vandsspejlet
lig

Tabel 2.2 Nødvendige undersøgelser for dokumentation af fravalg af LAR-metoden
nedsivning for større byggemodningsprojekter.

3.1

Geotekniske boringer

I forbindelse med byggemodningen gennemføres normalt en geoteknisk boring på
hver matrikel. Denne boring giver oplysninger om geologien i de øverst 3-5 meter. På
grunde med mere problematiske jorde så som ukontrolleret fyld, dynd, gytje, plastisk
ler eller kraftig skrånende grunde udføres boringer typisk til 6-8 meters dybde eller
mere. På sådanne grunde kan det blive nødvendigt med 1-2 ekstra boringer.
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Supplerende til de undersøgelser, der normalt foretages i forbindelse med byggemodningen, bør de geotekniske boringer altid etableres med tilstrækkeligt størrelse pejlerør (Ø63 mm, geotekniske boringer etableres som regel kun med ø25 mm pejle-/filterrør), således at vandspejlet kan moniteres efterfølgende. Der kan med fordel etableres
kontinuert logning af vandspejl i udvalgte boringer for, at opnå kendskab til vandspejlets variationer og reaktionstid på regnhændelser.
Som minimum registreres vandspejlet 3 gange i relevante boringer over en periode på
2 måneder. Mellem hver pejlerunde skal der tilstræbes at være 1 måned og minimum
1 uge. Har der været længere perioder uden regn (mere end 14 dage) skal vandspejlet
registreres minimum 1 gang.

3.2

Geofysiske undersøgelser

Forud for udførelsen af de geotekniske boringer kan der gennemføres en geofysisk
kortlægning med f.eks. EM31 og EM38 (eller tilsvarende metode) af hele byggemodningsområdet.
EM31 og EM38 er ElektroMagnetiske metoder, som kortlægger variationen i jordmatricens modstandsforhold. Disse variationer kan næsten direkte oversættes til variationer i lerindhold. En høj modstand opnås typisk i sandforekomster, mens en lav modstand typisk ses i lerede forekomster. De elektromagnetiske metoder giver en rigtig
god lateral opløsning af variationerne i geologien og ved brug af både EM31 og EM38
opnås en kortlægning i 4 forskellige fokuseringsdybder (1, 2, 3 og 6 m).
Udføres kortlægningen forud for eller i starten af byggemodningsprojektet, kan resultaterne ligeledes bruges i udvælgelsen af boresteder. EM31 og EM38 er forholdsvis
billige undersøgelsesmetoder. Prislejet ligger på 10-15.000 kr. pr. hektar inkl. mobiliseringsomkostninger (2011-priser), idet enhedsprisen afhænger af kortlægningsområdets størrelse.
På baggrund af de geofysiske undersøgelser vælges borestederne i de områder, hvor
der er registreret høje modstande hhv. tegn på sandforekomster. Der gennemføres
minimum en geoteknisk boring på hver matrikel. Denne boring giver oplysninger om
geologien i de øverst 3-5 meter. På grunde med mere problematiske jorde så som
ukontrolleret fyld, dynd, gytje, plastisk ler eller kraftig skrånende grunde udføres minimum 2 boringer til 6-8 meters dybde eller mere.
Suppleres de geotekniske undersøgelser med EM-screening og i tvivls tilfælde med
en nedsivningstest, se afsnit 3.3. vil dette i langt de fleste tilfælde være dækkende
argumentation for eventuelt fravælgelse af LAR-metoden nedsivning.

3.3

Nedsivningstest

En nedsivningstest vil kunne afgøre permeabiliteten af jorden, og dermed også om
nedsivning er en realistisk mulighed. Såfremt nedsivningstesten viser en nedsivningsevne (K) på mindre end 10-7 m/s, vurderes nedsivning ikke at være realistisk. For beskrivelse af, hvordan en nedsivningstest udføres, henvises til /2/.
En nedsivningstest bestående af minimum 2 prøver gennemføres inden for de områder, hvor regnvandet ud fra en vurdering af arealanvendelse og pladsforhold samt
jordbunds- og grundvandsforhold kan nedsives. Nedsivningstesten skal endvidere placeres der, hvor de geofysiske undersøgelser viser høj permeabilitet. Antal nødvendige
test ses af tabel 3.
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Type
1
2*
3
4
5+evt.
Tabel 3

Minimum antal test
Enkelt anlæg
Fælles anlæg
3 pr. matrikel
3 pr. mulig anlægsplacering
2 pr. matrikel
2 pr. mulig anlægsplacering
Individuelt. Indledningsvist 1 stk. i det område, der ud fra geofysiske
undersøgelser og boringer vurderes mest permeabelt. Afhængig af resultatet tages stilling til behov for yderligere test.
Hvis grundvandsvariationerne tillader nedsivning laves test som for
type 1
Hvis relevant som jordtype 1,2 eller 3.
Antal nedsivningstest afhængig af areal og jordtype for større byggeprojekter.
*Antallet kan eventuelt reduceres hvis den geofysiske undersøgelse med
overbevisning kan dokumentere, at sandsynligheden for nedsivning er minimal.
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4.

Økonomi

De foreslåede tiltag til dokumentation af fravalg skal alle afholdes af bygherre.
Udgifter til geotekniske undersøgelser er indeholdt i de normale byggemodningsudgifter. Derudover skal der afsættes udgifter til supplerende pejlinger (incl. evt. supplerende filterudbygninger), udførelse af nedsivningstest og geofysiske undersøgelser.
Udførelse af EM-screening koster ca. 10-15.000 kr./ha (2011 prisniveau).
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Administrativ procedure og samarbejde ved LAR-projekter
Denne procesbeskrivelse har til hensigt at skabe fælles forståelse af hvordan vi håndterer sager, hvor LAR
er relevant.
Der er tale om et udkast ud fra erfaringer på enkelte gennemførte sager. Proceduren skal afklares nærmere
med BLF og Kloak A/S i forlængelse af den politiske vedtagelse af LAR-kataloget.
Afhængig af typen af sager/ansøgning gribes beslutning om LAR an på forskellig vis:
A. Forhåndsdialog. I stor udstrækning skal der laves LAR-vurderinger i forhåndsdialogerne, således at
det på et meget tidligt stadie kan indtænkes i projekterne. Ofte er det BLF som er hovedaktør til
projektopstart. Spildevandsteamet deltager i forhåndsdialoger. Kloak A/S inddrages også i
forhåndsdialoger, såfremt det konkrete område er beliggende i kloakeret opland.
B. Ved byomdannelse, nye områder/lokalplaner samt områder som skal separatkloakeres
vurderes de konkrete sager i en LAR-gruppe som består af repræsentanter fra Plan og Udvikling,
Byggeri, Miljø, (Spildevandsteamet), Kloak A/S samt Trafik og Veje.
Gruppens opgave er at helhedstænke projekterne og i fællesskab skabe den mest bæredygtige
løsning i henhold til kommunes vedtagne spildevandsplan, lokalplaner, klimastrategi og
bæredygtighedsstrategi.
C. Erhvervsager hvor der sker en forøgelse af det befæstede areal samt andre byggesager hvor
der gerne vil laves LAR vurderes i forhold til LAR af Miljø (spildevandsteamet). Miljø laver
vurderingerne og tilladelserne, som skal til i forhold til LAR. Kloak A/S samt andre interessenter
inddrages, hvor det er relevant.
Bilag
Procesdiagram: Udkast til byggeansøgning med overfladevandsafledning
Procesdiagram: Udkast til proces for vurdering af LAR i lokalplaner
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1.

Datablad

En faskine skaber hulrum i jorden, hvor regnvandet opsamles. Faskiner kan bygges
dels med sten, som ikke pakkes for tæt, men skaber mange hulrum, dels med forskellige typer af plastkassetter. Nedsivningsbrønde er en variant af faskiner, se metodebeskrivelsen om ”Nedsivningsbrønde”.
Regnvandet fylder først hulrummene, og herfra siver det ud i jorden og ned til grundvandet. Nedsivningen kan ske over tid og uden at genere brugen af arealerne på jordoverfladen, da faskiner er gravet ned og dækket med jord.

Figur 1.1 Eksempel på faskiner som plastkassetter.
Faskiner kan anvendes både ved enfamiliehuse, etageejendomme og erhvervsejendomme til at magasinere og nedsive regnvand enten selvstændigt eller i kombination
med andre LAR-anlæg eller forsinkelsesmetoder. F.eks. kan der anlægges en faskine/nedsivningsanlæg i tilknytning til et regnbed eller under et bassin. Der kan etableres overløb fra faskiner til andre LAR-anlæg eller til kloak (regnvandssystem). Der
må kun ledes uforurenet regnvand til en faskine. Derfor kan f.eks. vejvand ikke ledes
direkte i en faskine.
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Væsentligste egenskaber Reduktion af vandvolumen
Høj
Reduktion af intens regn
Høj
Fjernelse af suspenderet stof
Lav - Middel
Fjernelse af kvælstof
Lav
Fjernelse af tungmetaller
Lav - middel
Fjernelse af oliestoffer
Lav – middel
Fjernelse af pesticider
Lav - middel
Landskabelig værdi
Ingen
Drift og vedligehold
Rense tagrender
Feje og renholde befæstede arealer, der har afløb til faskinen
Oprense nedløbsbrønde og sandfang foran faskinen
Tilsyn med brønde, sandfang, nødoverløb mv.
Fordele
Reducerer vandmængden til kloak
Usynlig på overfladen – vandet er væk med det samme
Nem at anlægge og vedligeholde
Meget anvendelig til parcelhuse og mindre ejendomme
Ulemper
Faskinen kan stoppe til, hvor sandfanget ikke tømmes tilstrækkeligt eller ikke fungerer tilfredsstillende.
Begrænset rensning af vandet
Kræver plads og arealer fri for bygninger. Er især pladskrævende, hvis der ledes vand til faskinen fra større arealer.
Kan have kort levetid i forhold til andre LAR-metoder, da
faskinen kan stoppe til.
Økonomi
Middel omkostninger til anlæg og lave omkostninger til drift
Tabel 1.1 Metodeoversigt.

Biodiversitet
Vandhygiejne
Teknologi
Selvforvaltning
Renseeffekt
Rekreativ værdi
Lokalt klima
Grundvandsmængde
Grundvandskvalitet
Forsinkelse
Driftsøkonomi
Driftsbehov
Arealkrav
Anlægsøkonomi
-3
Figur 1.2

-2
-1
Samlet vurdering af egenskaber.

0

1

2

3

Samlet vurdering af faskiners egenskaber i forhold til afledning af regnvand direkte til
regnvandssystem eller recipient ses af figur 1.2. Hvor der ikke er angivet nogen værdi,
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vurderes metoden ikke at have nogen væsentlige fordele eller ulemper i forhold til at
lede regnvandet direkte til regnvandssystem/recipient.
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2.

Generel beskrivelse

2.1 Opbygning og funktion

En faskine består typisk af et ca. 1-2 meter dybt hul eller rende i jorden, der er foret
med en fiberdug og fyldt med sten eller plastkassetter, hvor vandet kan magasineres.
Fiberdugen lægges omhyggeligt hele vejen rundt om stenene eller plastkassetterne,
så det forhindres, at der trænger jord ind i faskinen.
Hvor der skal bygges faskiner, er det meget vigtigt, at der forinden etablering ikke
køres med tunge køretøjer på byggepladsen. Det vil trykke jorden sammen, så jordens
evne til at nedsive vand bliver formindsket.
Når faskinen er anlagt, dækkes den med jord og er ikke synlig på overfladen. Vand,
der ledes til faskinen, vil efterfølgende sive ud i den omgivende jord fra faskinens bund
og sider og ned til grundvandet. Faskinen skal være stor nok til at rumme vandmængden, hvis tilstrømningen under regn er større end udsivningen, og hvis der kommer to
regn kort efter hinanden. Den første regn kan have fyldt faskinen op, så der ikke plads
til den efterfølgende regn.
Regnvand fra lyskasser, kældernedgange mv. bør ikke sluttes til faskiner, der får vand
fra tagarealer, men bør ledes til separate faskiner. Dette skal sikre, at der ikke sker
overløb og dermed oversvømmelse af lyskasser og kældernedgange, hvis faskinen
bliver overbelastet ved kraftige regnskyl.
Større partikler og suspenderet materiale (sand, blade mv.) skal fjernes i f.eks. en
sandfangsbrønd eller i et åbent sandfang, inden vandet ledes til faskinen. Derfor anbefales det at sandfanget overdimensioneres i forhold gængse anbefalinger. På trods
af forrensningen vil faskinens bund normalt stoppe til efter nogen tid. Herefter sker
nedsivningen primært fra faskinens sider. Dette betyder, at lange, smalle faskiner med
store gennemtrængelige sideflader i forhold til bunden er en fordel frem for rektangulære faskiner. Vandet skal ledes ind i toppen af faskinen så tilbagestuvning i tilløbsrøret
undgås.
Ved meget langstrakte faskiner med sten kan der lægges et fordelerrør, som fordeler
regnvandet over hele faskinens længde, og dermed udnytter faskinens volumen fuldt
ud. Det er ikke nødvendigt med fordelerrør i faskiner med plastkassetter, da hulrummet
i plastkassetter er så stort, at vandet hurtigt selv fordeler sig rundt i faskinen.
Faskiner kan udformes, så der er mulighed for overløb til andre LAR-anlæg eller til
kloak. Etableres der overløb af regnvand til Aalborg Kloak A/S´ kloakanlæg, vil der
blive opkrævet tilslutningsbidrag for regnvandsdelen, hvis der ikke tidligere er opkrævet bidrag herfor.
Ved overløb til kloak, skal der etableres en kontraklap, så der ikke kan løbe vand fra
kloakken tilbage til faskinen. Overløbet etableres fra faskinens øverste del, for at faskinen kan forsinke mest muligt vand. Figur 2.1 viser to eksempler på overløb fra faskiner.
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Figur 2.1

Overløb fra faskiner til f.eks. andre LAR-anlæg.

Det højeste niveau for grundvandet i løbet af året (som regel om vinteren/foråret) bør
ligge mindst 1 meter under bunden af faskinen for at sikre en optimal nedsivning og
rensning af vandet. Ved højere grundvandsstand mindskes nedsivningen, da der kun
kan ske nedsivning fra den del af faskinen, der ligger over grundvandsspejlet. I sådanne situationer kan faskinen f.eks. nedsive vand om sommeren, hvor grundvandsstanden er lavere, mens den om vinteren vil stå delvis vandfyldt.
Jordbunden skal være egnet til nedsivning. Sand og grus er meget velegnet, mens
morænejord og ler kræver større faskiner. I meget tæt lerjord kan vandet ikke sive ud
af faskinen. For at bestemme om jordbunden er egnet til nedsivning, bør der udføres
en nedsivningstest, jf. afsnittet om dimensionering.
Faskiner kan anvendes til at magasinere og nedsive regnvand i alle størrelsesforhold
og kan derfor anvendes både ved parcelhuse, etageboliger, virksomheder, parkeringsarealer, pladser mv. Regnvand fra p-pladser, veje eller lignende arealer, hvor der er
risiko for at vandet kan være forurenet må dog ikke nedsives, uden at det er renset i
f.eks. et jordfilter. I områder med drikkevandsinteresser laves der altid en særskilt vurdering af forureningsrisikoen af grundvandsressourcen. I mulighedskortet for nedsivning, er højt prioriterede vandindvindingsområder udpeget. Som følge af prioriteringen
er beskyttelsesniveauet for grundvandsressourcen i disse områder høj og vurderingen
mere restriktiv.
Faskiner kan placeres under både ubefæstede og befæstede arealer, som parkeringspladser. Det er dog normalt at placere faskinerne i god afstand fra vej- eller parkeringsareal, så en eventuel opblødning af jorden ved overbelastning af faskinen ikke
skader vejens bærelag. Faskiner placeret under f.eks. parkeringsarealer skal dimensioneres for den aktuelle belastning fra biler og lastbiler. Dette skal ske ud fra f.eks.
anvisninger fra leverandøren af plastkassetter. Ofte betyder dette, at faskinen skal
have større jorddække, end hvis den placeres i ikke-trafikerede områder.
I områder, hvor nedsivning ikke kan tillades, kan faskinen pakkes ind i en tæt membran
og udelukkende fungere som forsinkelsesmagasin med afløb til andre LAR-anlæg eller
kloak.

2.2 Krav fra myndigheder

Med hensyn til tilladelser der er nødvendige efter miljøbeskyttelsesloven og byggeloven ved etablering af LAR-løsninger henvises til notatet:
”Generelle krav fra myndigheder ved etablering af LAR”
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Specifikt for ”faskiner” kan nævnes, at der som udgangspunkt kun må ledes regnvand
fra tage og fra arealer uden væsentlig motortrafik eller andre ikke forurenede aktiviteter
til en faskine. Vand fra tage beklædt med kobber, bly og zink vil indeholde tungmetaller
og vil derfor heller ikke kunne tilledes en faskine. Vand fra zink-tagrender kan accepteres, men det anbefales at der anvendes andre materialer som f.eks. ståltagrender –
og nedløb der er overfladebehandlet med et ikke forurenende materiale. Aalborg Kommune kan stille vilkår om rensning af overfladevandet forinden nedsivning via faskiner.
Hvis man selv etablerer en faskine for tagvand, skal nedenstående afstandskrav overholdes:


Faskiner skal etableres mindst 5 meter fra huse med beboelse eller huse med
kælder og mindst 2 meter fra huse uden beboelse og kælder. Desuden skal
faskiner etableres mindst 2 meter fra skel.



Afstanden til vandløb, søer og havet og til vandindvindingsanlæg, hvortil der
er krav om drikkevandskvalitet, skal være mindst 25 m.

Afkobling og tilslutning til kloaksystemet må kun udføres af en autoriseret kloakmester.

2.3 Renseeffekt

I faskiner sker der en rensning af regnvandet ved at stofferne binder sig til sand og
andre partikler i jorden, når vandet via faskinen nedsives. Endvidere kan mikroorganismer nedbryde stofferne, når vandet siver gennem faskinen og de underliggende
jordlag.
Vandet siver dog ikke igennem de øverste jordlag, hvor der er en høj biologisk aktivitet
i rodzonen. Der kan opnås en bedre rensning af vandet ved at placere faskinen under
f.eks. en rende, hvor vandet først siver gennem de øverste jordlag inden det magasineres og siver videre fra faskinen. Se metodebeskrivelserne om ”Render og grøfter”
og ”Regnbede”.
I tabel 2.1 er der givet en vurdering af, hvordan faskiner renser vandet for forskellige
stoffer. Vurderingen er inddelt i tre klasser: høj, middel og lav.
Faskiner

Suspenderet
stof
Lav - Middel

Tungmetaller
Lav - Middel

Oliestoffer
Lav - Middel

Pesticider
Lav – Middel

Tabel 2.1 Oversigt over rensning af regnvandet i faskiner.

2.4 Landskab og beplantning

Faskiner er gravet ned i jorden og vandet er derfor hverken tilgængeligt eller synligt.
Der er derfor ingen tilpasning til omgivelserne eller mulighed for at skabe rekreativ
værdi.
Hvis jordoverfladen over faskinen består af bevokset jord, vil jorden direkte over faskinen typisk være mere tør end omgivelserne. Faskinen sikrer en hurtig nedsivning af
vandet, og eftersom jorddækket er tyndt, vil der ikke kunne suges vand op fra dybere
jordlag. For at undgå bar jord eller vissen vegetation kan der plantes tørketolerante
planter over faskinen.
Skal der være græs over faskinen, bør der bruges en blanding af forskellige frø af
såvel robuste græsser som andre typer. I tabel 2.2 er vist eksempler på to forskellige
frøblandinger, som kan bruges. Digeblandingen forventes at være mest robust, mens
Vejrabat Turfline kræver lidt mildere forhold og har et finere udtryk.
Hvis der bruges en græsblanding med mange forskellige egenskaber er der de bedste
chancer for, at de forskellige arter og sorter fordeler sig og supplerer hinanden efter
forholdene, så forskellige arter dominerer forskellige steder.
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“Digeblanding”
40%
Rødsvingel 3
Festuca rubra ssp. rubra.
Maxima S
20%
Rødsvingel 2
Festuca rubra ssp. tricho.
Smirna S
20%
Strandsvingel
Festuca arundinacea
Starlett
2,5%
Alm. Hvene
Agrostis capillaris
Highland
2,5%
Kryb. Hvene
Agrostis stolonifera
Kromi S
15%
Westerwold. rajgræs Lolium multifl. Westerwoldicum Angus 1
“Vejrabat Turfline”
20%
Rødsvingel 1
Festuca rubra ssp. comm.
Maritza S
15%
Rødsvingel 2
Festuca rubra ssp. tricho.
Smirna S
15%
Rødsvingel 3
Festuca rubra ssp. rubra
Maxima S
15%
Stivbl. Svingel
Festuca ovina ssp. duris.
Ridu S
5%
Engrapgræs
Poa pratensis
Dolfine S
25%
Engrapgræs
Poa pratensis
Conni S
2,5%
Kryb. Hvene
Agrostis stolonifera
Kromi S
2,5%
Alm. hvene
Agrostis capillaris
Highland
Tabel 2.2 To forslag til græsblandinger, der forventes at være velegnede til danske
forhold.
Faskiner tiltrækker rødder fra planter, der gror i nærheden. Rødderne skaber hulrum i
jorden, som kan øge nedsivningen, samt optage noget af vandet.
Rødder fra kraftige buske og træer skal imidlertid undgås, da de kan skade faskinen
og stoppe siderne til, så vandet har sværere ved at sive ud. Der bør derfor holdes en
afstand mellem træer og faskiner på ca. halvdelen af træets kronediameter, når det er
fuldt udviklet. Som minimum skal der være en vandret afstand på 2,5 m fra faskinens
yderkant til midte træ/busk.

2.5

Begrænsninger for anvendelsen

I tabel 2.3 er faskiner vurderet i forhold til en række lokale faktorer, som kan begrænse,
ændre eller påvirke anlæggets udførelse og drift.
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Faktor
Grundvand

Påvirkning af anvendelse
Grundvandet skal ligge minimum 1 meter under faskinens
bund, for at nedsivningen fungerer.
I områder med grundvandsinteresser kan der kræves særlige
foranstaltninger inden nedsivning kan tillades.

Jordbundsforhold

Hvis jorden indeholder for meget ler, er vandet meget lang tid
om at sive ned. Faskinen skal derfor være større for at kunne
magasinere mere vand.
Jordens nedsivningsevne kan variere markant fra sted til sted
selv inden for små områder. Det kan derfor være vanskeligt
at dimensionere faskinen optimalt.

Pladsforhold/arealkrav

Faskiner kræver arealer uden bygninger. Da faskiner er nedgravede, kan arealet over faskinen bruges til græsplæne,
parkeringsplads mv. Der skal ved dimensioneringen tages
forbehold for køretøjer samt sammentrykning og op- blødning af jorden.

Forurening i jorden

Der må ikke anlægges faskiner i forurenet jord. Der er risiko
for, at forureningen siver med ned i grundvandet.
Al jord inden for byzonen er områdeklassificeret, dvs. jorden
vurderes at være lettere forurenet. Forureningen ligger typisk i
de øvre jordlag og består af komponenter, som er bundet hårdt
til jorden. Nedsivning kan som regel også tillades her, når blot
der tages hensyn til den konkrete forurening (f.eks. nedsivning
etableres under de øvre jordlag).
Kommunen skal altid foretage en konkret vurdering i det
enkelte tilfælde.
Regnvand kan indeholde forurenende stoffer, som kan afsættes i jorden, når regnvandet nedsives. Der kan dermed ske en
ophobning af forurenende stoffer i jorden, hvilket kan betyde,
at der skal tages særlige forholdsregler ved efterfølgende
håndtering af jorden.

Tabel 2.3 Oversigt over forhold, der kan påvirke eller begrænse anvendelsen af faskiner.
Faskiner kan kobles med overløb til andre LAR-anlæg eller kloakken. Dermed kan der
kompenseres for begrænsninger i jordbundsforholdene og for høj grundvandsstand,
hvis ikke det nødvendige areal til nedsivning er til rådighed.
Hvis der ikke er overløb fra faskinen, vil der komme til at stå vand på terræn, hvis der
tilledes mere vand, end faskinen er dimensioneret for. Vandet vil samles i naturlige
lavninger i terrænet, og der kan blive sumpet og vådt i perioder og ske opblødning af
græsplæner.
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3.

Anlægsdele

Faskiner består af:
 Tagnedløbsbrønd eller andet sandfang
 Fyldmateriale i faskine
 Fiberdug omkring faskinen
 Overløb

Terrænforhold

Faskiner skal placeres, så nedsivningen ikke skader bygninger, og så jorden, hvor
faskinen placeres, ikke belastes med regn fra andre flader. Terræn bør falde bort fra
bygningen, og faskinen bør ikke anbringes i lavninger i terrænet. Faskinens størrelse
og dermed arealkrav afhænger af jordbundens evne til at nedsive vandet, se afsnit 4
om dimensionering.
Faskiner skal placeres, så afstande jf. afsnit 2.2 om krav fra myndigheder er overholdt.
Faskiner skal være udført af materialer, der kan klare belastningen fra aktiviteter på
jordoverfladen. Dette er især vigtigt, hvis faskinen ligger under parkeringsarealer eller
andre områder med trafik.

Sandfang

Der skal placeres en sandfangsbrønd eller et åbent sandfang inden vandet løber til
faskinen. Sandfanget skal fjerne bundfældeligt materiale fra regnvandet.
Ved mindre faskiner til parcelhuse skal der anbringes en nedløbsbrønd med sandfang
enten lige under tagnedløbet, eller 2 tagnedløb kan føres til en fælles ø315 mm nedløbsbrønd med sandfang.
Tagnedløbsrøret kan afsluttes lidt over terræn, så der kan anbringes et grovfilter i afløbsrørets muffe, som vandet passerer, inden det løber ned i nedløbsbrønden med
sandfang, jf. figur 3.1. Flere oplysninger om sandfang kan ses i metodebeskrivelsen
om sandfangsbrønde og åbne sandfang.

Figur 3.1

Grovfilter på tagnedløb.

Til større faskiner, som afleder vand fra større arealer end parcelhuse, skal der etableres et effektivt sandfang opbygget efter følgende princip:
11/21

1.
2.
3.

Grovfilter på tagnedløb til at fjerne blade, grene, sten mv.
Stort volumen, så bundfældeligt materiale kan bundfældes.
Evt. finmasket filter, der kan fjerne suspenderet stof. Filtret skal være let tilgængeligt og udskifteligt.

Yderligere beskrivelse af sandfang ses i Metodebeskrivelsen om Sandfangsbrønde og
Åbne sandfang.

Tilløbsrør

Afløbet fra nedløbsbrønden/sandfanget skal ligge 0,75 meter under terræn for at være
frostsikker. Ledningen fra nedløbsbrønden til faskinen skal lægges med et fald på minimum 10 ‰, dvs. at udgravningen skal falde 10 mm pr. meter fra tagnedløbsbrøndens
udløb til det sted, hvor faskinen skal ligge. Diameteren af røret skal være mindst 110
mm. Ledningen må ikke ligge vandret eller have bagfald.

Fyldmateriale

Fyldmaterialet kan enten være grus, sten, letklinker eller plastkassetter, der har forskellige hulrumsprocenter. Jo større hulrumsprocent, jo større magasineringsevne, der
giver en mindre faskine og er mindre arealkrævende. Typiske hulrumsprocenter er:
 Grus: 10-20 %
 Sten: 20-30 %
 Letklinker: 50 %
 Plastkassetter: 75-95 %
Hulrumsprocenter kan variere, og der skal derfor altid dimensioneres med den hulrumsprocent, som den valgte leverandør kan dokumentere. I modsat fald kan det risikeres, at faskinen får et for lille volumen til magasinering og dermed hyppige oversvømmelser.
Hvis der anvendes sten, skal materialet være vasket, så stenmel og ler er væk inden
materialet fyldes i faskinen. Ellers kan det fine materiale stoppe faskinens sider til.
Stenstørrelsen vil typisk være 32/64 mm. Stenfaskiner kan anvendes under befæstede
arealer.
Der findes mange forskellige typer plastkassetter, men fælles for dem alle er, at de er
lette at arbejde med og har en høj hulrumsprocent. Det betyder, at plastkassetter kan
magasinere langt mere vand pr. areal end stenfaskiner. Faskiner af plastkassetter opbygges af moduler og er derfor fleksible og kan opbygges efter forholdene både i
højde, længde og bredde. De forskellige producenter har rør, brønde mv., der passer
til modulerne.
Faskiner med plastkassetter kan installeres både i befæstede arealer og i ubefæstede
arealer. Producentens anvisninger for belastning af faskinen fra trafiklast skal følges.
I befæstede arealer skal der være en jorddækning på minimum 0,8 meter og maksimalt
4 meter. I ubefæstede arealer skal jorddækningen være minimum 0,4 meter.

Fiberdug

For at forhindre at jord og lignende kan trænge ind i faskinen og stoppe den til, skal
faskinen fores med en fiberdug både i bund, sider og top. Fiberdugen skal lægges med
min. 50 cm overlap. Fiberdugen over faskinen skal dækkes af et godt muldlag på minimum 30-40 cm for at sikre, at græsset kan gro. Der skal vælges fiberdug efter faskinens beliggenhed under befæstede overflader eller under ubefæstede arealer. Fiberdugen skal være af en ikke vævet type, have en høj vandgennemtrængelighed på
tværs af fiberdugen på mindst 20.000 liter/m 2/døgn ved et vandsøjletryk på 0,1 mVs
og en brudforlængelse på mindst 25 %.
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Fordelerrør

For at fordele regnvandet så hurtigt som muligt over hele faskinen, skal der i større
faskiner med sten altid udlægges fordelerrør. Af hensyn til drift og vedligehold bør fordelerrørene afsluttes i en rensebrønd, så det er muligt at rense hver ledning for sig.
Fordelerrørene kan være almindelige drænrør med indvendig glat overflade, da de er
nemmere at rengøre. Figur 3.2 viser princippet i et fordelerrør.

Figur 3.2

Fordelerrør i stenfaskine.

Bunden i større faskiner med fordelerrør skal anlægges med et fald på 2-3 ‰ bort fra
fordelerarrangementet.

Overløb

Større faskiner og faskiner i områder med risiko for overbelastning kan forsynes med
et overløb. Overløbet placeres i en rensebrønd, der også kan bruges til inspektion af
faskinens funktion. Figur 3.3 viser et overløb i en rensebrønd.

Figur 3.3

Overløb fra faskine.

Afløbsrør til andet LAR-anlæg / afløbssystem

Overløbsledningen kan f.eks. lede vandet til et lavtliggende område, hvor det nedsiver
eller fordamper eller evt. til regnvandssystem, hvis der er etableret tilslutning.
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4.

Dimensionering

4.1 Nedsivningstest

Udsivning fra en faskine afhænger i høj grad af jordbunden. Der skal derfor udføres
en nedsivningstest på det sted, hvor faskinen skal etableres. Ved nedsivningstesten
bestemmes jordens nedsivningsevne, dvs. hvor hurtigt vandet kan sive væk i den pågældende jord.
I tabel 4.1 er vist eksempler på nedsivningsevne i forskellige jordtyper. Nedsivningsevnen bør ideelt ligge mellem 5 .10-3 og 5 .10-6 m/s. Hvis nedsivningsevnen er større
end 10-2 m/s løber vandet for hurtigt gennem jordlagene uden at blive renset. Hvis
nedsivningsevnen er mindre end 10-7 m/s, kan vandet ikke løbe hurtigt nok væk fra
faskinen.
Jordtype

Kornstørrelse
µm
2.000-60.000
50-2.000

Grus
Sand
Silt
Blåler (uden sprækker)
Moræneler

2-50
0-2
-

Nedsivningsevne
m/s
K
10-3 – 10-1
10-5 – 10-2

Værdi ved beregning K
m/s
10-3

10-9 – 10-5
<10-9
10-10 – 10-6

-4

10

-6

10
-8
10
-7
10

Tabel 4.1 Nedsivningsevne i forskellige jordtyper.
Nedsivningsevnen er også afhængig af, om jorden har et højt eller lavt antal sprækker
eller rod/ormegange. Dvs. at en leret jord godt kan have en forholdsvis høj nedsivningsevne, hvis der er mange sprækker eller gange efter rødder eller orme.
Nedsivningstesten udføres på følgende måde /2/:

Prøvehul

Der udgraves mindst 2 prøvehuller i området, hvor faskinen skal etableres. Hullerne
skal være mindst 0,25 m . 0,25 m og mindst 0,3 m dybe, jf. figur 4.1. Hullerne skal ligge
mindst 5 m fra hinanden.

Figur 4.1

Skitse af prøvehul til bestemmelse af jordens nedsivningsevne.
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Vandmætning af jorden

Før nedsivningstesten kan gennemføres, skal jorden være vandmættet. I bunden af
hullet lægges ca. 5 cm grus. Derefter fyldes der vand i hullet, så der står mindst 0,2 m
over gruslaget. Hullet holdes derefter fyldt i ca. 30 min.
Vandtilførslen afbrydes, og vandets synkehastighed måles. Hvis vandspejlet synker
mindre end 0,2 m på 15 min., kan vandmætningen afsluttes, og nedsivningsprøven
kan gennemføres.
Hvis vandspejlet synker mere end 0,2 m på 15 min., skal vandmætningen fortsætte,
indtil synkehastigheden er næsten konstant.

Måling af nedsivningsevnen

Vandniveauet i hullet justeres, så det står 0,15 m over gruset i bunden.
Der lægges en retskinne over hullet, og herfra måles nedstik til vandoverfladen. Nu
bestemmes, hvor langt vandet synker på f.eks. 10 min. Derefter omregnes synkehastigheden til m/s.
Synkehastigheden i m/s er jordens nedsivningsevne, K. Den mindste værdi af de målte
nedsivningsevner i de to huller skal anvendes ved dimensionering af faskinen.
Eksempel 1
Nedsivningstesten har vist, at vandet synker 50 mm på 10 min. Nedsivningsevnen K i m/s bliver derfor:
50 mm /(10 min . 60 sek/min) = 0,0833 mm/s = 8,3 . 10-5 m/s.
Det er vigtigt at k-værdien bestemmes for det område, hvor nedsivningen skal foregå,
gerne i form af flere målesteder. Størrelsen af K har meget stor betydning for anlæggets dimension. Det er derfor vigtigt, at den ikke skønnes/måles for høj.
Som supplement til eller til underbygning af resultaterne fra nedsivningstesten kan
jordtypen vurderes ved at føle på jorden. Jord opdeles efter kornstørrelser i ler, sand
og en mellemting silt. Jordarternes indhold af ler, sand og silt inddeler jorden i jordbundsklasser, som vist i tabel 4.2.
Jordtype

Jordbundsnummer (JB)

Ler
< 2μm

Silt
2-20 μm

Finsand
20-200μm

Sand i alt
202000μm

Grovsandet jord

1

0-5

0-20

0-50

75-100

Finsandet jord

2

0-5

0-25

50-100

75-100

Grov lerbl. sandjord
Fin lerbl. sandjord

3
4

5-10
5-10

0-25
0-25

0-40
40-95

65-95
65-95

Grov sandbl. lerjord
Fin sandbl. lerjord

5
6

10-15
10-15

0-30
0-30

0-40
40-90

55-90
55-90

Lerjord

7

15-25

0-35

40-85

8
9
10

25-45
45-100
0-50

0-45
0-50
10-100

10-75
0-55
0-80

Svær lerjord
Meget svær lerjord
Siltjord

Tabel 4.2 Kornstørrelse og procentvise forekomst i de respektive jordbundsklasser.
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Nedenstående feltmetoder kan bruges til at indkredse jordbundsnummeret. Figur 4.2
viser, hvordan test A og B udføres.

Figur 4.2

Udførelse af Test A og B til at bestemme jordtyper.

A Udrulningstest:

En test som er god til at bestemme indholdet af ler. Man ruller den fugtige jord til en
pølse mellem håndfladerne. Herefter ruller man ud mellem fingrene til den længst mulige pølse, før den brækker af.
JB-nummer
1-2
3-4
5-6
7
8-9
Tabel 4.3

Udrulningstest
Prøven kan ikke udrulles, brækker ved forsøg herpå.
Prøven kan ikke udrulles til ½ blyantstykke (3 mm), prøven revner
og brækker
Prøven kan med besvær udrulles til ½ blyantstykkelse, men har stor
tendens til at revne og brække
Prøven kan uden større besvær udrulles til ½ blyantstykkelse, da
den kun udviser svag tendens til at revne eller brække.
Prøven udrulles let til ½ blyantstykkelse, og vil ofte kunne formes til
en tyk fingerring.
Udrulningstest.

B Test af jordens evne til at bevare former




Indikation af lerindholdet: Man tager en håndfuld jord op i hænderne og presser jorden sammen i hånden. Hvis jorden holder sammen og forbliver i den
form, som man har presset den ind i, kaster man den fra hånd til hånd for at
teste styrken af den dannede form. Jo bedre formen forbliver som den er, desto højere lerindhold.
Indikation af sandindholdet: Jo højere sandindholdet er, desto dårligere er jordens evne til at bevare sin form. En sandjord med JB-nummer 1-2 har svært
ved at bevare nogen form.

C Test af hvordan jorden føles




Indikation af siltindhold: Hvis jorden er en siltjord uden sand, føles prøven som
fløjl eller silke (hvis våd) eller talkum (hvis tør).
Indikation af sandindhold: Hvor indholdet af ler, silt og sand er næsten ens vil
en lufttør jord, der er presset sammen til en klump i hånden kunne tåle at blive
holdt forsigtigt mellem to fingre. Hvor indholdet af sand er over 95 % kan der
ikke dannes en sammenhængende klump af fugtig jord.
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Hvor sandindholdet er omkring 50 % vil man høre en knasende lyd ved at
gnide lidt af jorden mellem fingrene nær øret.
Et lavt sandindhold (under 25-30 %) kan erfares ved at gnide lidt jord ud med
vand i håndfladen. Det er da muligt at mærke selv små mængder sand.

4.2 Faskinens størrelse
Små anlæg

Mindre faskiner til parcelhuse, carporte, udestuer mv. kan dimensioneres efter en simpel metode. Metoden forudsætter, at der anlægges smalle faskiner med en bredde på
højst 1 meter og en højde af faskinen på 1 meter.
På figur 4.3 er vist, hvor store arealer, der kan tilsluttes 1 m 3 faskine i forskellige jordtyper. Der er regnet med, at faskinen i gennemsnit bliver overbelastet én gang hvert
10. år. Ved overbelastning kan det overskydende vand f.eks. ledes til lavtliggende
græsareal.

Areal som kan tilsluttes 1 m3 faskine

Areal m2

100

Plastkassetter
Letklinker

10

Singels

1
1,00E-03

1,00E-04

1,00E-05

1,00E-06

Jordens nedsivningsevne (m/s)

Figur 4.3

Areal, som kan tilsluttes 1 m 3 faskine med singels, letklinker eller plastkassetter i forskellige jordtyper.

Eksempel 2
Til et hus med en tagflade på 140 m2 har en infiltrationstest vist, at jorden har en
nedsivningsevne på 1 .10-5 m/s (svarer til 1,0E-5). Der skal etableres en faskine
med plastkassetter. På figur 4.3 aflæses, at der kan tilsluttes 20 m 2 tagflade pr. m3
faskine.
Faskinen skal have størrelsen: 140 m2 / 20 m2/m3 = 7 m3
Med en bredde af faskinen på 1 m og en højde på 1 m bliver faskinens længde 7 m.
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Eksempel 3
Samme hus men beregnet med LAR – regneark og nu med en overbelastning på én
gang hvert 5 år. /1/

Figur 4.4 Længde af faskine beregnet i LAR regneark
Længden af faskinen med en bredde og højde på 1 meter bliver 6,7 meter

Større anlæg

Dimensionering af faskiner til større parcelhuse, flere huse samt afvanding af pladser
og veje foretages ud fra LAR regnearket. Da faskiner ofte stopper til i bunden, regnes
der kun med udsivning gennem faskinens sider. Figur 4.5 viser hvor stort volumen
faskinen skal have, når der maksimalt må ske overløb fra faskinen 1 gang hvert 10 år.

Eksempel 4
Der skal dimensioneres en rektangulær faskine til en ejendom med et tagareal på
2000 m2.Der vælges en overløbshyppighed på én gang hvert 10. år, Hulrumsprocent:
Φ = 0,95, Jordens nedsivningsevne: K = 1 .10-5 m/s.
Oplysningerne indtastes i regnearket som vist nedenfor.

Figur 4.5

Længde af faskine ved forventet overløb 1 gang hvert 10. år (T = 10 år).
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Længden af faskine beregnes af regnearket til 118,2 meter og da både bredde og
højde og bredde er valgt til at være én meter svarer dette til et volumen på ca. 118 m 3.
I tabel 4.4 er vist eksempler på størrelser af faskiner med plastkassetter til nedsivning
af tagvand fra arealer på henholdsvis 140 m 2, 1.500 m2 og 3.500 m2 med samme
forudsætninger som ovennævnt.
Bebyggelse

Tagareal
Højde
Længde
Bredde
Volumen
m2
m
m
m
m3
Parcelhus
140
1,0
8
1
8
Boligejendom
1.500
1,5
35
2
105
Kontorbygning
3.500
2,0
36
4
288
Tabel 4.4 Eksempler på dimensioner af faskiner til nedsivning af regnvand fra forskellige tagarealer. Nedsivningsevne 10-5 m/s.
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5.

Drift og vedligehold

Aktiviteter for drift og vedligehold af faskiner er vist i tabel 5.1.
Jævnligt

Efter behov

Aktivitet
Rense tagrender
Feje og renholde befæstede arealer, der har afløb til faskinen

Hyppighed
Årligt
6-12 gange årligt

Oprense nedløbsbrønde og sandfang foran faskinen

Mindst 1 gang årligt
efter løvfald
2 gange årligt
Ved manglende
funktion
Ved manglende
funktion

Tilsyn med brønde, sandfang, nødoverløb m.v.
Indvendig TV-inspektion af faskine med fordelerør
Kontrol af faskinens funktion i inspektionsbrønd /
brønd til nødoverløb ved at fylde vand på faskinen
og efterfølgende måle vandets synkehastighed

Spule fordelerrør, brønde og større faskiner af
plastkassetter.
Tabel 5.1 Drift og vedligehold af faskiner.

Når de er tilstoppet

Vedligeholdelsen af faskiner afhænger meget af, om sand/ler, blade mv. bliver fjernet,
inden vandet løber til faskinen. Regelmæssig rensning af tagrender og tømning af
sandfang vil forbedre driften og forlænge levetiden af faskinen.
Jævnlig fejning af parkeringsarealer, veje og stier fjerner store dele af forureningen,
så det ikke løber med vandet til sandfanget, og betyder øget risiko for at belaste faskinen. Gadefejning som ”rensning ved kilden” anbefales derfor kraftigt.
Faskiner kan være vanskelige at inspicere. Nogle faskiner anlægges med inspektionsbrønde og regnvandskassetter, der tillader tv-inspektion (kamera på fjernstyret vogn
forbundet med PC) og spuling.
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1.

Datablad

Nedsivningsbrønde er meget velegnede ved enfamiliehuse og mindre ejendomme til at magasinere og nedsive regnvand. Der må ledes vand fra hustage
og befæstede arealer uden motortrafik og andre ikke forurenende aktiviteter
til en nedsivningsbrønd.

Figur 1.1

Eksempel på nedsivningsbrønd.
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Væsentligste egenskaber

Drift og vedligehold

Fordele

Ulemper
Økonomi
Tabel 1.1 Metodeoversigt.

Reduktion af vandvolumen
Høj
Reduktion af intens regn
Høj
Fjernelse af suspenderet stof Lav – Middel
Fjernelse af kvælstof
Lav
Fjernelse af tungmetaller
Middel
Fjernelse af oliestoffer
Middel
Fjernelse af pesticider
Middel
Landskabelig værdi
Ingen
Rense tagrender.
Feje og renholde befæstede arealer, der har afløb til nedsivningsbrønden. Oprense nedløbsbrønde og sandfang foran nedsivningsbrønden.
Inspektion af nedsivningsbrønd og tjek af geotekstil.
Udskifte geotekstil, hvis den er stoppet til.
Meget lidt pladskrævende.
Forsinker og reducerer vandet.
Nem og billig at anlægge og vedligeholde.
Meget anvendelig til parcelhuse og mindre ejendomme.
Gode muligheder for at kontrollere drift og tilstand.
Begrænset rensning af vandet.
Lave til middel omkostninger til anlæg og drift.

Biodiversitet
Vandhygiejne
Teknologi
Selvforvaltning
Renseeffekt
Rekreativ værdi
Lokalt klima
Grundvandsmængde
Grundvandskvalitet
Forsinkelse
Driftsøkonomi
Driftsbehov
Arealkrav
Anlægsøkonomi
-3
Figur 1.2

-2

-1

0

1

2

3

Samlet vurdering af egenskaber.

Samlet vurdering af nedsivningsbrøndes egenskaber i forhold til afledning af
regnvand direkte til regnvandssystem eller recipient ses af figur 1.2. Hvor der
ikke er angivet nogen værdi, vurderes metoden ikke at have nogen væsentlige
fordele eller ulemper i forhold til at lede regnvandet direkte til regnvandssystem/recipient.
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2.

Generel beskrivelse

2.1 Opbygning og funktion

Nedsivningsbrønde er oftest betonbrønde med huller i sider og bund eller en
bund bestående af sten. Ofte er brøndene omgivet af sten/grus og geotekstil.
Brøndene er tomme og har således et stort volumen til at forsinke vandet og
en stor overflade, hvor vandet kan sive ud fra.
Større partikler som sand, blade mv. skal fjernes i en sandfangsbrønd, inden
vandet ledes til nedsivningsbrønden. Ellers vil nedsivningsbrønden og geotekstilen hurtigt stoppe til, så vandet er længere tid om, at sive ud af nedsivningsbrønden. Nedsivningsbrønden kan også opbygges med fast bund og
sandfang, så der kun sker udsivning gennem siderne.
Vand fra befæstede arealer kan løbe direkte til nedsivningsbrønden fra overfladen, hvis nedsivningsbrønden er forsynet med en rist. For at undgå, at nedsivningsbrønden stopper hurtigt til, skal de befæstede arealer fejes og rengøres ofte.
Overløb fra nedsivningsbrønde kan ledes til andre LAR-metoder som render
og grøfter, regnbede, bassiner eller til Aalborg Forsyning, Kloak A/S kloaksystem.
Der skal lægges en fiberdug (geotekstil) mellem nedsivningslaget af
sand/grus og jorden på stedet, hvor nedsivningsbrønden graves ned. Fiberdugen skal forhindre fine partikler i at tilstoppe nedsivningslaget.
Nedsivningsbrønde kan bygges af standard betonbrønde uden bund. I bunden lægges filterdugen, så den nemt kan udskiftes. Nedsivningsbrønde kan
også opbygges af betonbrøndringe med huller i siderne eller af plastbrønde.
Jorden omkring brønden og opbygningen med grus uden for brønden er afgørende for, hvor hurtigt vandet siver ud fra brønden, og dermed hvor lang tid
brønden er om at blive tømt. Der skal derfor altid udføres en test af jordens
nedsivningsevne på det sted, hvor nedsivningsbrønden skal anlægges.
Der kan etableres nødoverløb fra brønden. Nødoverløbet kan placeres i en
selvstændig brønd.
Nedsivningsbrønde er særligt velegnede til enfamiliehuse og mindre arealer
og kan nemt anlægges på allerede udstykkede og bebyggede arealer, da de
ikke bruger meget plads og er nedgravede. Nedsivningsbrønde kan også
modtage overløbsvand fra regnvandsbeholdere, se metoden om Opsamling
og anvendelse.
Det højeste niveau for grundvandet i løbet af året (som regel om vinteren) bør
ligge mindst 1 m under bunden af nedsivningsbrønden, for at sikre en optimal
nedsivning og rensning af vandet.

2.2 Krav fra myndigheder

Med hensyn til tilladelser der er nødvendige efter miljøbeskyttelsesloven og
byggeloven ved etablering af LAR-løsninger henvises til notatet:
”Generelle krav fra myndigheder ved etablering af LAR”
Specifikt for ”nedsivningsbrønde” kan nævnes, at der som udgangspunkt kun
må ledes regnvand fra tage og fra arealer uden væsentlig motortrafik eller
andre ikke forurenede aktiviteter til en nedsivningsbrønd. Vand fra tage beklædt med kobber, bly og zink vil indeholde tungmetaller og vil derfor heller
ikke kunne tilledes en faskine. Vand fra zink-tagrender kan accepteres, men
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det anbefales at der anvendes andre materialer som f.eks. ståltagrender – og
nedløb der er overfladebehandlet med et ikke forurenende materiale.
Aalborg Kommune kan stille vilkår om rensning af overfladevandet forinden nedsivning.
Hvis man selv etablerer en nedsivningsbrønd for tagvand, skal nedenstående
afstandskrav overholdes:
 Nedsivningsbrønde skal etableres mindst 5 meter fra huse med beboelse eller huse med kælder og mindst 2 meter fra huse uden beboelse og kælder. Desuden skal nedsivningsbrønde etableres mindst 2
meter fra skel.
 Afstanden til vandløb, søer og havet og til vandindvindingsanlæg,
hvortil der er krav om drikkevandskvalitet, skal være mindst 25 m.
Nedsivningsbrøndens afstand til træer bør som minimum svare til halvdelen
af den forventede maksimale diameter af trækronen for at forhindre rødder i
at søge ind i nedsivningsbrønden.
Afkobling og tilslutning til kloaksystemet må kun udføres af en autoriseret kloakmester.

2.3 Renseeffekt

I nedsivningsbrønde sker der en rensning af regnvandet ved at stofferne binder sig til sand og andre partikler i vandet og bliver fjernet enten i sandfangsbrønden eller bliver filtreret fra i nedsivningsbrønden. Endvidere kan mikroorganismer nedbryde stofferne, når vandet siver gennem jordlagene.
Vandet siver dog ikke igennem de øverste jordlag, hvor der er en høj biologisk
aktivitet i rodzonen.
I tabel 2.1 er der givet en vurdering af, hvordan nedsivningsbrønde renser
vandet for forskellige stoffer. Vurderingen er inddelt i tre klasser: høj, middel
og lav.
Nedsivningsbrønde

Tabel 2.1:

Suspenderet stof Tungmetaller
Lav - Middel
Middel

Oliestoffer
Middel

Pesticider
Middel

Oversigt over rensning af regnvandet i nedsivningsbrønde.

2.4 Landskab og beplantning

Nedsivningsbrønde er gravet ned i jorden. Der er derfor ingen tilpasning til
omgivelserne eller mulighed for at skabe rekreativ værdi.
Nedsivningsbrønde tiltrækker rødder fra planter, der gror i nærheden. Rødderne skaber hulrum i jorden, som kan øge nedsivningen, samt optage noget
af vandet.
Rødder fra kraftige buske og træer skal imidlertid undgås, da de kan skade
nedsivningsbrønden og stoppe hullerne til, så vandet har sværere ved at sive
ud.

2.5 Begrænsninger for anvendelsen

I tabel 2.2 er nedsivningsbrønde vurderet i forhold til en række lokale faktorer,
som kan begrænse, ændre eller påvirke anlæggets udførelse og drift.
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Faktor
Grundvand

Påvirkning af anvendelse
Grundvandet skal ligge minimum 1 m under nedsivningsbrøndens bund for at nedsivningen fungerer.
Jordbundsforhold
Hvis jorden indeholder for meget ler, er vandet meget lang tid om at sive ned. Nedsivningsbrønden
skal derfor være større for at kunne magasinere
mere vand.
Pladsforhold/arealkrav Kræver ikke meget plads
Forurening i jorden
Der må ikke anlægges nedsivningsbrønde i forurenet jord. Der er risiko for, at forureningen siver med
ned i grundvandet. En stor del af Aalborg by er områdeklassificeret, dvs. jorden vurderes at være lettere forurenet. Forureningen ligger typisk i de øvre
jordlag og består af komponenter, som er bundet
hårdt til jorden. Nedsivning kan afhængig af den
konkrete forurening være en mulighed f.eks. hvis
nedsivning først sker under de forurenede jordlag.
Kommunen skal altid foretage en konkret vurdering
i det enkelte tilfælde. Regnvand kan indeholde forurenende stoffer, som kan afsættes i jorden, når
regnvandet nedsives. Der kan dermed ske en ophobning af forurenende stoffer i jorden, hvilket kan
betyde, at der skal tages særlige forholdsregler ved
efterfølgende håndtering af jorden.
Tabel 2.2 Oversigt over forhold, der kan påvirke eller begrænse anvendelsen af nedsivningsbrøde.
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3.

Anlægsdele

Nedsivningsbrønde består af:
 Tagnedløbsbrønd eller andet sandfang
 Brønd med huller i sider og bund enten af beton eller plast
 Fiberdug indvendig i brønde
 Grus- og stenlag rundt om hele nedsivningsbrønden
 Fundering af nedsivningsbrønden på grus/sten og med fiberdug
 Betonringene skal evt. funderes på en betonfod

Terræn

Nedsivningsbrønde skal placeres, så nedsivningen ikke skader bygninger, og
så jorden omkring nedsivningsbrønden ikke belastes med regn fra andre flader. Jordoverfladen bør falde væk fra bygninger, og nedsivningsbrønden bør
ikke placeres i lavninger.
Nedsivningsbrønde skal placeres, så afstande til bygningers fundamenter mv.
overholdes, jf. afsnittet om Krav fra myndigheder.
Nedsivningsbrønden skal være udført af materialer, der kan klare belastningen fra aktiviteter på jordoverfladen. Dette er især vigtigt, hvis nedsivningsbrøndene ligger i et område med trafik.
Sandfang
Der skal etableres en sandfangsbrønd inden regnvandet løber ind i nedsivningsbrønden. Sandfangsbrønden skal fjerne bundfældeligt materiale fra
regnvandet. Det er en god idé at afslutte tagnedløbsrøret lidt over terræn og
anbringe et grovfilter i afløbsrørets muffe, som vandet passerer inden det løber ned i nedløbsbrønden med sandfang, jf. figur 3.1. Flere oplysninger om
sandfangsbrønde kan ses i metodebeskrivelsen om sandfangsbrønde.

Figur 3.1:

Rist på tagnedløb.
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Tilløbsrør

Tilløbet til nedløbsbrønden/sandfanget skal ligge 0,75 cm under jorden for at
være sikret mod frost og med et fald på 10 ‰. Diameteren af røret skal være
mindst 110 mm.

Nedsivningsbrønde

Nedsivningsbrønde kan være betonbrønde opbygget af betonringe med huller
i siderne f.eks. med en diameter på 1 – 2,5 m og en højde på 2 – 4 m.
Der findes også nedsivningsbrønde udført af plast med en diameter på 60 cm.
Nedsivningsbrønden opbygges af moduler op til en højde på ca. 1,8 m og er
især anvendelige ved nedsivning fra mindre bygninger og parcelhuse.
Som tommelfingerregel bør nedsivningsbrønden dimensioneres, så den bliver
halvt tømt i løbet af 24 timer efter et regnvejr, så der er plads til vand fra nye
regnskyl.
Nedsivningsbrøndene skal afsluttes med et dæksel, så det er nemt at komme
til at kontrollere og rense bunden og indløbet. Dækslet skal være aflåst eller
sikret, så det ikke kan åbnes uden nøgle eller specialværktøj.
Nedsivningsbrønde skal graves ned i et hul med en diameter, der er ca. dobbelt så stor som brøndens diameter. Mellem brøndens sider og udgravningen
fyldes med grus, der kan lede vandet væk.

Fiberdug

For at forhindre fine partikler i at trænge ud i den omgivende jord og stoppe
den til, kan nedsivningsbrønden fores med en fiberdug i bunden. Fiberdugen
skal lægges indvendigt i nedsivningsbrønden så den nemt kan rengøres og
udskiftes, hvis den stopper helt til. Der lægges også fiberdug uden for brønden
mellem gruslaget og jorden på stedet.

Overløb

Der kan etableres et overløb fra nedsivningsbrønden gennem et rør eller ved
at vandet løber ud i toppen af nedsivningsbrønden og ud over f.eks. en ru
overflade til regnbede, render mv. Hvis der etableres overløb til kloak, anbefales der etableret en kontraklap, så der ikke kan stuve regnvand tilbage i
nedsivningsbrønden.
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4.

Dimensionering

4.1 Nedsivningstest

Udsivning fra en nedsivningsbrønd afhænger i høj grad af jordbunden. Der
skal derfor udføres en nedsivningstest på det sted, hvor nedsivningsbrønden
skal etableres.
Ved nedsivningstesten bestemmes jordens nedsivningsevne, dvs. hvor hurtigt
vandet kan sive væk i den pågældende jord.
I tabel 4.1 er vist eksempler på nedsivningsevne i forskellige jordtyper. Nedsivningsevnen bør ideelt ligge mellem 5 x 10-3 og 5 x 10-6 m/s. Hvis nedsivningsevnen er større end 10-2 m/s løber vandet for hurtigt gennem jordlagene
uden at blive renset. Hvis nedsivningsevnen er mindre end 10-6 m/s, kan vandet ikke løbe hurtigt nok væk fra nedsivningsbrønden.
Jordtype

Kornstørrelse Nedsivningsevne K Værdi ved beregning K
[µm]
[m/s]
[m/s]
Grus
2.000-60.000
10 -3 – 10 -1
10 -3
Sand
50-2.000
10 -5 – 10 -2
10 -4
-9
-5
Silt
2-50
10 – 10
10 -6
-9
Blåler (uden
0-2
<10
10 -8
sprækker)
Moræneler
10 -10 – 10 -6
10 -7
Tabel 4.1 Nedsivningsevne i forskellige jordtyper.
Nedsivningsevnen er også afhængig af, om jorden har et højt eller lavt antal
sprækker eller rod/ormegange. Dvs. at en leret jord godt kan have en forholdsvis høj nedsivningsevne, hvis der er mange sprækker eller gange efter rødder
eller orme.
Nedsivningstesten udføres på følgende måde /1/:

Prøvehul

Der udgraves mindst 2 prøvehuller i området, hvor faskinen skal etableres.
Hullerne skal være mindst 0,25 m x 0,25 m og mindst 0,3 m dybe. Hullerne
skal ligge mindst 5 m fra hinanden.
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Figur 4.1:

Skitse af prøvehul til bestemmelse af jordens nedsivningsevne .

Tegning fra: Nedsivning af regnvand i faskiner, Rørcenter-anvisning 009, juni 2005

Vandmætning af jorden

Før nedsivningstesten kan gennemføres, skal jorden være vandmættet. I bunden af hullet lægges ca. 5 cm grus. Derefter fyldes der vand i hullet, så der
står mindst 0,2 m over gruslaget. Hullet holdes derefter fyldt i ca. 30 min.
Vandtilførslen afbrydes, og vandets synkehastighed måles. Hvis vandspejlet
synker mindre end 0,2 m på 15 min., kan vandmætningen afsluttes, og nedsivningsprøven kan gennemføres.
Hvis vandspejlet synker mere end 0,2 m på 15 min., skal vandmætningen
fortsætte, indtil synkehastigheden er næsten konstant.

Måling af nedsivningsevnen

Vandniveauet i hullet justeres, så det står 0,15 m over gruset i bunden.
Der lægges en retskinne over hullet, og herfra måles nedstik til vandoverfladen.
Nu bestemmes, hvor langt vandet synker på f.eks. 10 min.
Derefter omregnes synkehastigheden til m/s.
Synkehastigheden i m/s er jordens nedsivningsevne, K. Den mindste værdi af
de målte nedsivningsevner skal anvendes ved dimensionering af nedsivningsbrønden.

Eksempel

Nedsivningstesten har vist, at vandet synker 50 mm på 10 min. Nedsivningsevnen K i m/s bliver derfor:
50 mm /(10 min x 60 sek/min) = 0,0833 mm/s = 8,3 x10 -5 m/s.
Som supplement til eller til underbygning af resultaterne fra nedsivningstesten
kan jordtypen vurderes ved at føle på jorden. Jord opdeles efter kornstørrelser
i ler, sand og en mellemting silt. Jordarternes indhold af ler, sand og silt inddeler jorden i jord-bundsklasser, som vist i tabel 4.2.
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Jordtype
Grovsandet jord
Finsandet jord
Grov lerbl. sandjord
Fin lerbl. sandjord
Grov sandbl. lerjord
Fin sandbl. lerjord
Lerjord
Svær lerjord
Meget svær lerjord
Siltjord

Jordbundsnummer (JB)

Ler
[< 2μm]

Silt
[2-20 μm]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0-5
0-5
5-10
5-10
10-15
10-15
15-25
25-45
45-100
0-50

0-20
0-25
0-25
0-25
0-30
0-30
0-35
0-45
0-50
10-100

Finsand
Sand
[20-200 μm] [20-2000
μm]
0-50
75-100
50-100
75-100
0-40
65-95
40-95
65-95
0-40
55-90
40-90
55-90
40-85
10-75
0-55
0-80

Tabel 4.2 Kornstørrelse og procentvise forekomst i de respektive jordbundsklasser.

Nedenstående feltmetoder kan bruges til at indkredse jordbundsnummeret.
Figur 4.2 viser, hvordan test A og B udføres.

Figur 4.2

Udførelse af Test A og B til at bestemme jordtyper.

A Udrulningstest

En test som er god til at bestemme indholdet af ler. Man ruller den fugtige jord
til en pølse mellem håndfladerne. Herefter ruller man ud mellem fingrene til
den længst mulige pølse, før den brækker af.
JBnummer
1-2
3-4

Udrulningstest

Prøven kan ikke udrulles, brækker ved forsøg herpå
Prøven kan ikke udrulles til ½ blyantstykkelse (3 mm), prøven
revner og brækker
5-6
Prøven kan med besvær udrulles til ½ blyantstykkelse, men
har stor tendens til at revne og brække
7
Prøven kan uden større besvær udrulles til ½ blyantstykkelse,
da den kun udviser svag tendens til at revne eller brække
8-9
Prøven udrulles let til ½ blyantstykkelse, og vil ofte kunne formes til en tyk fingerring
Tabel 4.3 Udrulningstest.

12/16

B Test af jordens evne til at bevare former

Indikation af lerindholdet: Man tager en håndfuld jord op i hænderne og presser jorden sammen i hånden. Hvis jorden holder sammen og forbliver i den
form, som man har presset den ind i, kaster man den fra hånd til hånd for at
teste styrken af den dannede form. Jo bedre formen forbliver som den er,
desto højere lerindhold.
Indikation af sandindholdet: Jo højere sandindholdet er, desto dårligere er jordens evne til at bevare sin form. En sandjord med JB-nummer 1-2 har svært
ved at bevare nogen form.

C Test af hvordan jorden føles

Indikation af siltindhold: Hvis jorden er en siltjord uden sand, føles prøven som
fløjl eller silke (hvis våd) eller talkum (hvis tør).
Indikation af sandindhold: Hvor indholdet af ler, silt og sand er næsten ens vil
en lufttør jord, der er presset sammen til en klump i hånden kunne tåle at blive
holdt forsigtigt mellem to fingre. Hvor indholdet af sand er over 95 % kan der
ikke dannes en sammenhængende klump af fugtig jord.
Hvor sandindholdet er omkring 50 % vil man høre en knasende lyd ved at
gnide lidt af jorden mellem fingrene nær øret.
Et lavt sandindhold (under 25-30 %) kan erfares ved at gnide lidt jord ud med
vand i håndfladen. Det er da muligt at mærke selv små mængder sand.

4.2

Nedsivningsbrøndens størrelse

I en nedsivningsbrønd siver vandet ud både gennem sider og bund, da det er
nemt at komme til at rense brønden i bunden. Beregning af en nedsivningsbrønds volumen foretages på samme måde som for en rektangulær faskine
ved brug af Spildevandkomiteens LAR-regneark, ver. 2. april 2015 /2/. Udsivningen via overfladearealet tilnærmelsesvis er ens for faskinetyperne fordi der
ikke regnes med udsivning i bunden af rektangulære faskiner.

Eksempel

Til et hus med en tagflade på 140 m2 har en infiltrationstest vist, at jorden
har en hydraulisk nedsivningsevne på 10-5 m/s (svarer til 1,0E-5). Der skal
etableres en nedsivningsbrønd med en diameter på 2 meter. Der regnes med
en overløbshyppighed på én gang hver 10. år. Hulrumsandel sættes til 1 og
der regnes med nedsivning i bunden fordi brønden kan oprenses.
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Figur 4.3 LAR regneark beregning af rektangulær faskine
På figur 4.3 aflæses, at længden af faskinen skal være 6,5 meter og da
bredde og højde er sat til 1 meter svarer dette til: 6,5 * 1 *1 = 6,5 m3.
Volumenet af en nedsivningsbrønd (cylinder) kan beregnes med formlen:
V = π * r2 * h
V (m3) = volumen af nedsivningsbrønd
r (m) = radius af nedsivningsbrønden
h (m) = højden af nedsivningsbrønden, hvor der sker udsivning
Højden på nedsivningsbrønden kan derfor beregnes som h = V / π * r2
= 6,5 / π * 12 = 2,07 meter

-> h

I tabel 4.4 er vist størrelsen og antallet af nedsivningsbrønde til nedsivning af
tagvand fra henholdsvis et parcelhus med et tagareal på 140 m2, en boligejendom med et tagareal på 1.500 m2 og en kontorbygning med et tagareal på
3.500 m2. Antallet af nedsivningsbrønde er beregnet for en sand/silt jord med
nedsivningsevne K = 1 x10-5 m/s.
Tagareal
Volumen
Diameter
Højde
Antal
m2
m3
m
M
brønde
140
6,5
2,0
2,1
1
1.500
71
2,5
2,5
6
3.500
166
2,5
2,5
14
Tabel 4.4
Nedsivningsbrønde til nedsivning af tagvand fra forskellige tagarealer. Nedsivningsevne 10-5 m/s.
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5.

Drift og vedligehold

Aktiviteter for drift og vedligehold af nedsivningsbrønde er vist nedenfor.
Aktivitet
Rense tagrender
Feje og renholde befæstede arealer, der
har afløb til nedsivningsbrønden
Oprense nedløbsbrønde og sandfangsbrønd foran nedsivningsbrønden
Inspektion af nedsivningsbrønd og tjek af
fiberdug
Efter behov Udskifte fiberdug, hvis den er stoppet til
Tjek og evt. beskær rødder, der tilstopper nedsivningsbrønden
Tabel 5.1 Drift og vedligehold af nedsivningsbrønde.
Jævnligt

Hyppighed
Årligt
6-12 gange årligt
Årligt
Årligt
Når nødvendigt
Når nødvendigt

Vedligeholdelsen af nedsivningsbrønde afhænger meget af, om sand/ler,
blade mv. bliver fjernet, inden vandet løber til nedsivningsbrønden. Regelmæssig rensning af tagrender, fejning af befæstede arealer og tømning af
sandfang vil forbedre driften og forlænge levetiden af nedsivningsbrønden.
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1.

Datablad

Regnvand løber direkte ud over en græsflade. Her siver det ned og vander græsset.
Ved nedsivning af tagvand, løber det de første par meter ud til græsfladen via en lille
rende af betonsten eller andet. Regnvand fra belægninger løber fra belægningen direkte ud over arealet. Ved store regnvejr kan vand fortsætte til et regnbed, infiltrationsgrøft eller andet LAR-anlæg.

Figur 1.1

Eksempel på villa hvor tagvand ledes til nedsivning på græsplæne.

Strømning over græsflader væk fra en bygning kan anvendes ved små som store bygninger, hvor man ikke færdes på græsset, mens det regner eller umiddelbart efter, idet
der da vil være ekstra vådt i græsset.
Strømning og nedsivning i græsflader anvendes også for vand, der løber direkte væk
fra gang- og cykelstier, parkerings- og vejarealer.
Strømning over græs eller lignende anvendes desuden som forrensning, før regnvand
ledes ud i f.eks. et regnbed eller en dam, idet sand og andet materiale fanges i græsset.
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Væsentligste
egenskaber

Reduktion af vandvolumen
Reduktion af intens regn
Fjernelse af suspenderet stof

Lav – middel
Lav – middel
Lav – middel
Afhænger af, hvilken overflade
vandet strømmer over
Fjernelse af kvælstof
Lav
Fjernelse af tungmetaller
Lav – middel
Fjernelse af oliestoffer
Middel
Fjernelse af pesticider
Lav – middel
Landskabelig værdi
Middel – høj
Drift og vedlige- Fjerne blade, sand mv. som er skyllet ud i græs.
hold
Inspicere og udbedre eventuelle skader fra erosion.
Fordele
Al regnvand anvendes direkte til vanding af græs og planter og
meget fordamper.
Meget enkel og billig at anlægge.
Ulemper
Arealkrævende.
Fungerer bedst ved flade arealer.
Økonomi
Meget billig at anlægge og vedligeholde.
Tabel 1.1 Metodeoversigt.
Samlet vurdering af nedsivning over græsarealers egenskaber som LAR-metode i forhold til afledning af regnvand direkte til regnvandssystem eller recipient ses af figur
1.2. Hvor der ikke er angivet nogen værdi, vurderes metoden ikke at have nogen væsentlige fordele eller ulemper i forhold til at lede regnvandet direkte til regnvandssystem/recipient.
Biodiversitet
Vandhygiejne
Teknologi
Selvforvaltning
Renseeffekt
Rekreativ værdi
Lokalt klima
Grundvandsmængde
Grundvandskvalitet
Forsinkelse
Driftsøkonomi
Driftsbehov
Arealkrav
Anlægsøkonomi
-3
Figur 1.2

-2

-1

0

1

2

3

Samlet vurdering af egenskaber.

4/13

2.

Generel beskrivelse

2.1 Opbygning og funktion

Vandet fra et tagnedløbsrør løber direkte ned i en rende af f.eks. betonsten med en
lille hulning, se figur 1.1. Renden kan også støbes med natursten eller brosten, eller
det kan være et rør, der leder vandet nogle meter væk fra huset, så der ikke opstår
fugtskader. Faldet på renden bør være mindst 20 ‰.
Ledes vandet direkte ud over en græsplæne eller lignende, vil vandet ved de fleste
regnvejr optages af græssets rodlag og i de øverste jordlag. Ved større regnvejr vil
vandet strømme videre, hvis det ikke umiddelbart kan sive ned i jorden.
Græsarealet bør have et fald på 2-5 ‰, så vandet løber langsomt, og så der nedsiver
mest muligt vand undervejs.
Metoden er kun velegnet på stejle arealer, hvis græsarealet skråner ned til et regnbed,
dam eller lignende, der kan opsamle vandet.

Alternativer

Græsarealet kan udformes som en hulning i terrænet, se afsnit 4 under Dimensionering.
Jo større bygning eller areal, der kommer regnvand fra, jo større græsareal kræves, jf.
kapitel 4 om Dimensionering. Ved relativt store bygninger og belægninger kan der
derfor anlægges regnbede, damme eller andet til opsamling og nedsivning af vandet.
Hvor der er mulighed for at lede større vandmængder til f.eks. en dam eller et vandløb,
kan græsfladen have fald hen imod en mindre grøft eller rende, der leder vandet videre
dertil. Grøften kan være med en mindre beplantning eller med grus, og have et lille
fald på 2-3 ‰, så der optages/nedsiver mest muligt vand undervejs. Se metodebeskrivelsen om ”Render og grøfter”.
Grus / natursten eller evt. sten med lidt brede fuger er alternativer til græs som nedsivningsområde. Se metodebeskrivelsen om ”Permeable belægninger” med græsarmeringsnet og –sten.

2.2 Krav fra myndigheder

Med hensyn til tilladelser der er nødvendige efter miljøbeskyttelsesloven og byggeloven ved etablering af LAR-løsninger henvises til notatet:
”Generelle krav fra myndigheder ved etablering af LAR”
Specifikt for ”nedsivning på græsarealer” kan nævnes, at der som udgangspunkt kun
må nedsives regnvand fra tage og fra arealer uden væsentlig motortrafik eller andre
ikke forurenede aktiviteter. Hvis nedsivningen af regnvand sker fra jordoverfladen
uden anlæg af et egentligt nedsivningsanlæg, såkaldt diffus nedsivning, og der er tale
om uforurenet regnvand, kræver nedsivningen ikke tilladelse. Tilladelse til nedsivning
skal meddeles såfremt vandet kan være forurenet, f.eks. vand fra kobber og blytage,
vejvand, vand fra store P-pladser og lignende.
Regnvand skal nedsives mindst 2 meter fra bygninger uden beboelse og uden kælder
og mindst 5 meter fra bygninger med beboelse eller kælder. Af hensyn til fugtskader
bør disse afstande som ved faskiner også overholdes ved strømning og nedsivning
direkte fra overfladen.
Ved strømning ud over frie arealer skal det altid sikres, at der ikke kan løbe vand videre
til naboejendomme eller nabomatrikler, og at der i det hele taget ikke kan være gener
for naboejendomme.
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Der skal derfor sikres, at længden af strømningsarealet mindst svarer til den dimensionsgivende længde, jf. afsnit 4 om dimensionering. Som en ekstra sikkerhed kan nedsivningsområdet udformes som en lille hulning, der kan magasinere vandet indtil det
er sivet ned.

2.3 Renseeffekt

Når vandet strømmer over græsoverflader og siver ned i jorden, renses regnvandet.
Stofferne i regnvandet bliver filtreret fra i græsset, bindes til græsset og til vækstlaget,
filtreres fra gennem jordlag, optages i planter, nedbrydes af mikroorganismer og af
solens ultraviolette stråler.
I tabel 2.1 er der givet en vurdering af, hvordan nedsivning på græsearealer renser
vandet for forskellige stoffer. Vurderingen er inddelt i tre klasser: høj, middel og lav.
Rensningen for især suspenderet stof afhænger meget af, hvilken overflade vandet
strømmer over. Ved strømning over græs sker der en bedre rensning end strømning
over asfalt eller andre faste belægninger, da sand og suspenderet stof bliver fanget
eller filtreret fra i græsset, hvor det bliver ført videre med vandet på de mere faste
belægninger.
Suspenderet stof Tungmetaller Oliestoffer
Pesticider
Nedsivning
på
Lav – middel
Lav – middel
Middel
Lav -middel
græsarealer
Tabel 2.1 Oversigt over nedsivning af regnvandet ved nedsivning på græsarealer.

2.4 Landskab og beplantning

Græsblandingen, der benyttes på arealer med nedsivning af regnvand skal være robust og kunne tåle vejsalt, hvis der ledes vand fra stier mv. ud over græsarealet. I tabel
2.2 er vist forslag til to forskellige græsblandinger, der er velegnede til danske forhold,
og som kan bruges på græsarealer til nedsivning af regnvand. Digeblandingen forventes at være mest robust, mens Vejrabat Turfline kræver lidt mildere forhold og har et
finere udtryk.
“Digeblanding”
40 %
Rødsvingel 3
Festuca rubra ssp. rubra.
Maxima S
20 %
Rødsvingel 2
Festuca rubra ssp. tricho.
Smirna S
20 %
Strandsvingel
Festuca arundinacea
Starlett
2,5 %
Alm. Hvene
Agrostis capillaris
Highland
2,5 %
Kryb. Hvene
Agrostis stolonifera
Kromi S
15 %
Westerwold. rajgræs Lolium multifl. Westerwoldicum Angus 1
“Vejrabat Turfline”
20 %
Rødsvingel 1
Festuca rubra ssp. comm.
Maritza S
15 %
Rødsvingel 2
Festuca rubra ssp. tricho.
Smirna S
15 %
Rødsvingel 3
Festuca rubra ssp. rubra
Maxima S
15 %
Stivbl. Svingel
Festuca ovina ssp. duris.
Ridu S
5%
Engrapgræs
Poa pratensis
Dolfine S
25 %
Engrapgræs
Poa pratensis
Conni S
2,5 %
Kryb. Hvene
Agrostis stolonifera
Kromi S
2,5 %
Alm. hvene
Agrostis capillaris
Highland
Tabel 2.2 To forslag til græsblandinger, der forventes at være velegnede til danske
forhold.
Hvis ikke græsarealerne skal anvendes, og dermed klippes jævnligt, kan der sås græs
med blomsterblandinger. Ligeledes kan der plantes grupper af buske og træer i området, som vandet løber ud over. Herved øges også optagelsen og fordampningen af
vand. Der bør ikke gødes eller bruges pesticider i områder, hvor vandet siver ned.
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2.5 Begrænsninger for anvendelsen

I tabel 2.3 er nedsivning på græsarealer vurderet i forhold til en række lokale faktorer,
som kan begrænse, ændre eller påvirke udførelsen eller driften.
Vandet fra nedsivning på græsarealer kan opsamles i regnbede eller ledes videre til
andre regnvandsanlæg som bassiner eller faskiner via grøfter eller render. Efter behov
kan der desuden laves et overløb til en afløbsledning for regnvand, en sø, et vandløb
mv. Ved overløb til kloak skal det sikres, at der ikke kan ske tilbagestuvning af vand
fra kloakken til græsarealet ved at etablere en kontraklap.
Faktor
Grundvand
Jordbundsforhold

Pladsforhold/arealkrav
Forurening i jorden

Påvirkning af anvendelse
Der bør være mindst 1 meter til den højeste grundvandsstand
i løbet af året, så vandet kan renses i jordlagene og sive ned.
Nedsivning af vand kræver, at jorden ikke indeholder for meget
ler. Jorden bør minimum have en nedsivningsevne, der er
større end 10-6 m/s. Græssets rodlag vil dog opsuge vandet
fra de fleste regnvejr.
Metoden er arealkrævende og kræver flade arealer for at tilbageholde vandet. Det skal sikres, at der ikke kan strømme vand
ind på nabogrunde.
Der kan som udgangspunkt ikke etableres nedsivning i områder, hvor jorden er forurenet, da der er risiko for, at forureningen transporteres ned til grundvandet. En stor del af Aalborg
by er områdeklassificeret, dvs. jorden vurderes at være lettere
forurenet. Forureningen ligger typisk i de øvre jordlag og består af komponenter, som er bundet hårdt til jorden. Nedsivning kan afhængig af den konkrete forurening måske alligevel
være en mulighed. Kommunen skal altid foretage en konkret
vurdering i det enkelte tilfælde. Hvor der er mulighed for at vejvand strømmer ud over arealerne skal det vurderes om rensningen i græsset og de øverste vækstlag er tilstrækkelig til at
sikre, at der ikke siver forurening ned. Regnvand kan indeholde forurenende stoffer, som kan afsættes i jorden, når regnvandet nedsives. Der kan dermed ske en ophobning af forurenende stoffer i jorden, hvilket kan betyde, at der skal tages
særlige forholdsregler ved efterfølgende håndtering af jorden.

Tabel 2.3 Oversigt over forhold, der kan påvirke eller begrænse anvendelsen af metoden med nedsivning på græsarealer.

7/13

3.

Anlægsdele

Nedsivning på græsarealer er meget simpel og består udover et evt. "indløb" til selve
nedsivningsområdet af et område med græs.

Indløb

Hvor regnvand fra større flader skal strømme hen over en græsflade, skal det sikres,
at vandet fra starten spredes bedst muligt ud langs hele den ene side af græsfladen.
Dette gælder f.eks. ved indløb fra et parkeringsareal.
Det brede indløb kan f.eks. udføres ved at sikre et jævnt fald hele vejen hen imod
græsfladen, og uden kantsten mellem indløbet og græsfladen. Der kan også sættes
kantsten i niveau med belægningen eller en lav kantsten, hvor der f.eks. for hver 5.
meter sænkes en kantsten, så det er kontrolleret, hvor vandet strømmer ud på græsfladen.
Hvor vandet strømmer ud på græsfladen lægges mindre natursten, som vandet skal
strømme hen over. Herved undgås, at det første græs ødelægges, og at jorden eroderes væk. Meget sand og affald i vandet fanges i indløbet, så det er enkelt at fjerne.
Hvis det er meningen, at vandet skal nedsive, bør det specielt ved parkerings- og vejarealer sikres, at der ikke kan køres ind på græsarealerne, idet jorden da hurtigt mister
en del af sin evne til nedsivning. For at forhindre dette kan der f.eks. sættes et hegn
eller anden barriere som afgrænsning mellem belægning og græsareal. Skal der være
trafik på dele af græsarealet, kan der anvendes f.eks. græsarmeringssten eller græsarmeringsnet, hvor græsset kan gro mellem stenene, se metodebeskrivelsen om ”Permeable belægninger”.
På figur 3.1 er vist et eksempel, hvor regnvandet fra en sti strømmer direkte ud på et
græsområde, og på figur 3.2 er vist et eksempel, hvor vandet strømmer fra et nedløbsrør via en betonrende til en græsplæne.

Figur 3.1

Eksempel på strømning af vand fra stiareal ud over et græsområde, Klarup.
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Figur 3.2

Eksempel på strømning af vand fra nedløbsrør til græsplæne.

Ved nyanlagte græsplæner kan der ske erosion i jorden, indtil græsset et groet til.
Nogle sten til at dæmpe strømningen for enden af renden kan afhjælpe dette. Eller der
kan anvendes græsmåtter lige for enden af renden.

9/13

4.

Dimensionering

Skal regnvandet blot løbe over en græsflade på vej til et regnbed, en infiltrationsgrøft,
en dam eller andet regnvandsanlæg behøves der ingen egentlig dimensionering. Det
skal her sikres, at vandet ledes direkte til det andet anlæg og ikke kan løbe til f.eks.
naboejendomme. De efterfølgende anlæg dimensioneres for alt vandet.
Hvis regnvandet skal nedsives på en græsflade, viser erfaringen ved de fleste jorde,
at der behøves en græsflade på 1-2 gange arealet af tage, parkering mv. for at optage
og nedsive det meste af regnvandet. Dette gælder for langt de fleste almindelige jorde,
der kan sikre en tilstrækkelig nedsivning.
Arealbehovet kan reduceres til 20-25 % af det ovennævnte areal, hvis græsarealet
udformes som en 20-30 cm dyb hulning. Her vil vandet danne en lille dam i op til 1-3
dage efter regnvejret, alt efter hvor god nedsivning, der er i jorden. Jorden skal altså
være egnet til nedsivning og have en nedsivningsevne på 10-6 -10-2 m/s. Se nærmere
om jordens nedsivningsevne i metodebeskrivelsen for ”Faskiner”.
Det nødvendige græsareal til nedsivning kan bestemmes således:
Først bestemmes vandmængden fra taget, som et efterfølgende anlæg skal dimensioneres for:
Qdim = idim · φ · Atag.
Φ:

Afløbskoefficienten, er den del af regnvandet, der strømmer videre fra taget.
Normalt anvendes 1,0 for tage. Dog er grønne tage og stråtage undtaget herfra,
da de tilbageholder en del af vandet. Her anvendes afløbskoefficienter mellem
0,4 – 0,6 jf. tabellen i metodebeskrivelsen for ”Grønne tage”.
idim: Den mængde regn, der skal dimensioneres for (regnintensitet), (åbent system)
Atag: Tagets areal
Det nødvendige græsareal for nedsivning er:
Agræs = Qdim / K
K:

Jordens nedsivningsevne angivet som m/s. Jordens nedsivningsevne er nærmere beskrevet i metodebeskrivelsen om ”Faskiner”. Her vises, hvordan en
jords evne til nedsivning kan bestemmes, og der findes værdier for K for forskellige jordtyper.

Erfaringer viser, at der opnås en god strømning, når vandet strømmer ud over en
bredde (B) på 0,2 gange længden (L) af græsfladen med et fald på græsfladen på 25 ‰.
Agræs = B · L
Erfaringer viser, at længden kan fastlægges til L = Q dim / 4,6 (meter). (Erfaringer er
baseret på Urban Storm Drainage, hvor 4,6 l/s/m = 0.05 cfs/linear foot).
Figur 4.1 viser princippet i metoden.
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Figur 4.1

Skitse af forholdet mellem indstrømningsarealet og længden af græsarealet, som erfaringsmæssigt sikre en god strømning af vandet.

Ledes vandet til et regnbed, en infiltrationsgrøft, en dam eller andet, se da disse metoder for dimensionering.
Eksempel
Regnvandet fra et parcelhus med tagsten og et tagareal på 140 m 2 skal afledes og
nedsives over et græsareal. Der regnes med en dimensionsgivende regn på 251 l/s/ha.
Vandet strømmer ud over en græsflade, hvor den underliggende jord består af fint sand
med en nedsivningsevne K = 10-5 m/s. Det svarer til en nedsivningsevne på 0,01 l/s pr.
m2. Vandet nedsiver ikke så godt, og der anlægges derfor et regnbed i den nederste
del af græsarealet til at opfange den vandmængde, der ikke nedsiver ved at strømme
over græsset.
Det nødvendige areal af græsfladen beregnes til:
Agræs = (idim · φ · Atag )/ K = (251 l/s/ha · 1,0 · 0,014 ha)/ 0,01 l/s = 0,351 ha = 351 m2
Længden på ejendommens græsareal er kun 20 meter. Vandet bør derfor strømme ud
på græsarealet over en bredde på ca. 4 meter (0,2 · 20 meter). Det vil sige, at vandet
kan strømme over ca. 80 m2 (4 m · 20 m) pr. tilløb. Afhængig af bredden af græsarealet
kan der etableres flere tilløb. Der skal være en passende afstand mellem indløbene.
Med f.eks. 2 tagnedløb fra parcelhuset vil der ikke være tilstrækkelig areal til nedsivning
af den samlede vandmængde (2 · 80 m2 < 351 m2).
For enden af græsarealet er der et område med borde og bænke, hvor der kan bygges
et regnbed. Det meste af de 251 l/s/ha · 1,0 · 140 m2 = 3,5 l/s strømmer til regnbedet,
som derfor dimensioneres for denne vandmængde.
For dimensionering af regnbedet se videre i regneeksemplet ved metoden om regnbede.
Der kan også anvendes f.eks. regnvandskassetter til nedsivning af den vandmængde,
der strømmer videre fra græsarealet. Se mere i metodebeskrivelsen om ”Faskiner”.
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5

Drift og vedligehold

I tabel 5.1 er vist en oversigt over drift og vedligehold ved nedsivning på græsarealer.
Aktivitet
Hyppighed
Fjerne blade, sand mv. som er skyllet Efter hvert større regnvejr
ud i græsset
eller efter behov
Slå græs af området
1 gang om ugen
Feje og renholde stier, parkeringsare- 1 gang om måneden
aler mv. som leder vand til græsarealet
Efter behov Efterse og vedligehold evt. afspærring Når nødvendigt – 1 gang årog hegn
ligt
Inspicere og udbedre eventuelle ska- Efter kraftige regnvejr. Mest
der fra erosion ved indløbet på græs- påkrævet ved nyanlagte
området
græsplæner.
Figur 5.1 Drift og vedligehold ved nedsivning på græsarealer.
Jævnligt

Nedsivning på græsarealer kræver meget lidt vedligeholdelse ud over det, der normalt
kræves for det pågældende område.
Forurening af vand fra veje, stier, parkeringsarealer mv. varierer meget. Oftest er der
begrænset forurening i boligområder og mere i tæt trafikerede områder og f.eks. industriområder.
Jævnlig fejning af parkeringsarealer, veje og stier fjerner store dele af forureningen,
så det ikke løber med vandet ud på strømningsarealet. Gadefejning som ”rensning ved
kilden” anbefales derfor kraftigt.
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1.

Datablad

Ved en permeabel belægning forstås en belægning, hvor regnvandet løber ned gennem belægningen eller mellem belægningens elementer. Dette er især overflader med
belægning af betonfliser med porøse fuger og belægninger med en åben porestruktur
(asfalt eller andet materiale). Til permeable belægninger hører principielt også grus,
græs mv.
Regnvandet løber ned i belægningens underbygning, der er designet til at tåle dette,
uden at levetiden reduceres. Vandet forsinkes i underbygningen og afhængigt af terrænet, grundvandsstanden og forureningsmæssige forhold mv. kan regnvandet herfra
nedsives, ledes til recipient eller afløbssystem.
De permeable belægninger kan som udgangspunkt anvendes på alle typer af arealer
– veje, cykelstier, gårdarealer, indkørsler, parkeringspladser mv.

Figur 1.1

Eksempel på areal med permeabel belægning.
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Væsentligste egen- Reduktion af vandvolumen
skaber

Høj ved nedsivning
Lav ved afledning til recipient
eller afløbssystem
Høj
Mellem
Lav
Mellem
Mellem
Mellem
Mellem

Reduktion af intens regn
Fjernelse af suspenderet stof
Fjernelse af kvælstof
Fjernelse af tungmetaller
Fjernelse af oliestoffer
Fjernelse af pesticider
Landskabelig værdi
Drift og vedligehold Jævnlig støvsugning/rensning.
Ukrudtsbekæmpelse.
Efterfugning.
Fordele
Ingen anlægsudgifter til etablering af rendestensbrønde og afvandingssystem.
Ingen driftsudgifter til renhold af rendestensbrønde og afvandingssystem. Mulighed for vandrette belægninger uden kuvertfald eller kunstigt fald mod nedløbsriste.
Mulighed for anvendelse i forbindelse med varmepumpeanlæg
til opvarmning.
Øget fordampning af nedbørsmængder.
Mulighed for at give et ”grønt udtryk” ved valg af græsarmeringssten/net.
Ulemper
Risiko for, at permeabiliteten nedsættes ved manglende vedligehold idet belægningen erfaringsmæssigt tilstoppes, hvis der
ikke foretages mindst en årlig rensning.
Eventuel øget/vanskelig vintervedligeholdelse.
Anvendelse af permeable belægninger søges primært udlagt på
arealer, hvori der kun ligger et begrænset antal af rør og andre
installationer. Særligt bør installationer under eventuelle membraner begrænses eller etableres i føringsrør.
Højere anlægsudgift end ved traditionelle belægninger, der dog
helt eller delvist kan tjenes ind ved, at der ikke er behov for etablering af vejafvanding.
Mange permeable belægninger er grundet fugebredder og stenenes udformning forbundet med mere dækstøj ved højere hastigheder. Dog er drænasfalt støjreducerende
Økonomi
Højere anlægsudgift end traditionelle belægninger, men det må
forventes opvejet af, at der ikke skal etableres afløbssystem.
Tabel 1.1 Metodeoversigt.
Samlet vurdering af permeable belægningers egenskaber i forhold til afledning af regnvand direkte til regnvandssystem eller recipient ses af figur 1.2. Hvor der ikke er angivet nogen værdi, vurderes metoden ikke at have nogen væsentlige fordele eller ulemper i forhold til at lede regnvandet direkte til regnvandssystem/recipient.
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Biodiversitet
Vandhygiejne
Teknologi
Selvforvaltning
Renseeffekt
Rekreativ værdi
Lokalt klima
Grundvandsmængde
Grundvandskvalitet
Forsinkelse
Driftsøkonomi
Driftsbehov
Arealkrav
Anlægsøkonomi
-3

-2

-1

0

Permeable belægninger med nedsivning
Figur 1.2

1

2

3

Permeable belæginger uden nedsivning

Samlet vurdering af egenskaber.
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2.

Generel beskrivelse

2.1 Opbygning og funktion

De permeable belægningers primære formål er, at reducere og/eller forsinke afløbet
til recipient eller afløbssystem. Det opnås primært ved nedsivning eller ved tilbageholdelse i hulrum i belægning og underbygning, men derudover opnås fra de fleste typer
af permeable belægninger også en relativt høj fordampning. Permeable belægninger
anvendes primært i tættere bebyggelse, hvor det kan være svært at finde plads til de
traditionelle LAR-metoder.
Underbygningens magasinvolumen dimensioneres efter kapaciteten i afløbet. Den hydrauliske kapacitet i afløbet kan enten være fastsat i udledningstilladelsen til recipient,
i afløbs-/byggetilladelsen eller i tilfælde med nedsivning bestemt som den hydrauliske
kapacitet i den underliggende jordbund.
Oftest anvendes singels i vejkassen, men i tæt bebyggede områder hvor der er mangel
på frie arealer, og/eller hvor der ønskes et større magasineringsvolumen, kan anvendes plastkassetter under belægningerne. Plastkassetter kræver dog normalt et jorddække på ca. 0,8 m. Ved placering tættere på belægningen skal der etableres en lastfordeling eksempelvis i form af jordarmeringsnet eller lignende.
I mange tilfælde kombineres anvendelsen af impermeable og permeable belægninger
således, at impermeable belægninger anvendes over et større område, hvor regnen
opsamles og ledes til et område med permeabel belægning, f.eks. en parkeringsplads,
hvorunder der er etableret plastkassette eller singels. Herved kan de permeable belægninger henlægges til områder med et begrænset antal installationer.
Målinger fra etablerede flisebelægninger baseret på afdræning til afløbssystemer og
recipienter viser, at afløbet i de underliggende dræn udjævnes således at maksimalvandføringen i drænene reduceres til 5-30 % /4/ i forhold til afløbet ved traditionel afvanding. Forsinkelsen af afløbet varierer betydeligt som følge af valg af underbygning,
vedligeholdstilstand mv. Det vil ofte tage flere timer fra starten af regnhændelsen til
der registreres afløb i de underliggende dræn og afløbet fra drænene kan vare i flere
dage /3/.
Ved målinger på flisebelægninger, hvor opbygningen er baseret på nedsivning er det
konstateret, at der kun ved ganske få særligt kraftige hændelser sker overfladisk afstrømning. Den målte afstrømning fra sådanne arealer er omkring 5 % af den samlede
årlige regndybde.
Der er ligeledes udført målinger på fordampning fra opbygninger under permeable flisebelægninger, der angiver at der fordampes 0,2-5,5 mm pr. dag /3/. Fordampning vil
helt overvejende finde sted i sommerhalvåret og vil være størst fra opbygninger, hvor
magasinvolumenet er tættest på overfladen.
Der skelnes mellem to forskellige typer af permeable overflader:
 Lavpermeable overflader med traditionel underbygning
 Højpermeable belægninger
De lavpermeable overflader med traditionelle underbygninger i form af f.eks. stabilgrus
direkte på råjordsplanum kan udføres som græsarmeringssten, græsarmeringsnet eller som grusbelægninger. Græsarmeringssten og græsarmeringsnet er belægninger
med større hulrum, hvori der fyldes et drænende vækstmedie for græsbelægning.
På figur 2.1 er vist eksempler på anvendelse af græsarmeringsnet på parkeringsplads.
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Figur 2.1

Eksempel på græsarmeringsnet på parkeringsplads.

De højpermeable belægninger kan udføres som f.eks.:
 Porøs asfalt
 Porøs beton
 Belægningssten med afvanding gennem porøse fuger
 Græsarmeringssten på speciel underbygning
 Porøse belægningssten
 Græsarmeringsnet på speciel underbygning
Permeable belægninger virker ved, at vandet siver gennem materialets struktur, mens
belægninger med porøse fuger afvander via fugerne. På figur 2.2 ses et eksempel på
en højpermeabel belægning.
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Figur 2.2

Belægningssten med porøse fuger.

Hvilken af de permeable belægninger, der er mest optimale et givent sted, afhænger
bl.a., hvad arealerne anvendes til. I det nedenstående er kort listet de almindeligste
anvendelsesmuligheder for de enkelte belægningstyper.
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Belægningstype

Eksempler på anvendelsesmuligheder

Porøs asfalt







Landingsbaner
Stærkt trafikerede arealer med høj hastighed
Trafikerede arealer med lav hastighed
Cykel- og gangstier
Parkeringsarealer

Porøst beton






Trafikerede arealer med lav hastighed
Cykel- og gangstier
Parkeringsarealer
Gårdarealer

Belægningssten med afvanding via fuger








Trafikerede arealer med lav hastighed
Cykel- og gangstier
Parkeringsarealer
Befæstede rabatter
Gårdarealer og haver
Indkørsler

Porøse belægningssten

 Trafikerede arealer med lav hastighed
 Cykel- og gangstier
 Parkeringsarealer
 Befæstede rabatter
 Gårdarealer og haver
 Indkørsler
Græsarmeringssten
 Parkeringsarealer
Græsarmeringsnet
 Parkeringsarealer
 Befæstede rabatter
Grus
 Parkeringsarealer
 Befæstede rabatter
 Gangstier
 Gårdarealer
 Indkørsler
Tabel 2.1 Anvendelsesmuligheder for permeable belægninger.
Den hydrauliske kapacitet af de permeable belægninger er uafhængig af typen af belægning eller anvendelse af arealet. Den er, som nævnt tidligere i dette afsnit, afhængig af hvordan afledningen foregår. Der er typisk tre muligheder:
 Afløb til recipient
 Nedsivning
 Kombination af nedsivning og afløb/overløb til recipient
På figur 2.3 – 2.5 er der anført skitser af de forskellige afledningsformer. Til figurerne
skal bemærkes, at underbygningen af bærelag og bundsikring kan erstattes eller suppleres med kassetter. Plastkassetter kræver dog normalt et jorddække på ca. 0,8 m.
Ved placering tættere på belægningen skal der etableres en lastfordeling eksempelvis
i form af jordarmeringsnet eller lignende. For beskrivelse af kassetter henvises til metodebeskrivelsen for faskiner.
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Figur 2.3 Anlæg med afløb til recipient eller afløbssystem, ingen nedsivning.

Figur 2.4

Anlæg med nedsivning.

Figur 2.5

Anlæg med nedsivning og af løb eller overløb til afløbssystemet.

2.2 Krav fra myndigheder

Den krævede myndighedsbehandling vedrører primært afledningsforholdene.
Med hensyn til tilladelser der er nødvendige efter miljøbeskyttelsesloven og byggeloven ved etablering af LAR-løsninger henvises til notatet:
”Generelle krav fra myndigheder ved etablering af LAR”

2.3 Renseeffekt

Rensemekanismer ved permeable belægninger og deres underbygning er primært filtrering og adsorption til partikler i opbygningen af vejkassen/underlaget og i vis udstrækning til den øverste del af den underliggende råjord. Sekundært kan forekomme
en vis nedbrydning ved biofilm på fiberdugen og de indbyggede materialer.
I græsarmeringsbelægninger foregår desuden filtrering og nedbrydning i vækstlaget.
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Ved porøs asfalt forekommer en vis filtrering og dannelse af biofilm i asfaltens porestruktur. Der sker en betydelig tilbageholdelse af suspenderet stof og tungmetaller
samt nedbrydning af PAH’er /5/. Målinger viser, at suspenderet stof fanges i de absolut
øverste lag af belægninger og kan fjernes ved løbende renhold.
I tabel 2.2 er der givet en vurdering af, hvordan permeable belægninger renser vandet
for forskellige stoffer. Vurderingen er inddelt i tre klasser: høj, middel og lav.
Suspenderet stof Tungmetaller Oliestoffer Pesticider
Permeable belægninger
Mellem
Mellem
Mellem
Mellem
Tabel 2.2 Oversigt over rensning af regnvand i permeable belægninger.

2.4 Landskab og beplantning

Udvalget af permeable belægninger på markedet er stort, og der er derfor gode muligheder for at vælge en type, der passer til arealets anvendelse og æstetiske forhold.
På terrasser og på mindre befærdede boligveje vil permeable belægningssten ofte
være et godt valg. På andre områder kan et mere grønt udtryk være ønsket, og her vil
grus eller armerede græsarealer være et godt alternativ til fuldstændig tætte overflader. Dette gælder især, hvis arealet kun lejlighedsvis benyttes til parkering, eller tung
transport, herunder udrykningskøretøjer.
Normalt fremgår belægningens bæreegenskaber, krav til bærelag og permeabilitet af
producentens oplysninger. Disse informationer bør tages i betragtning tidligt i planlægningen, så det sikres, at der vælges den rette type belægning til området.
Græsblandingen, der benyttes i belægninger med armeret græs, skal være tolerant
over for ekstreme forhold og kunne overleve uden gødning. Som eksempler på græstyper på arealer med mindre trafikbelastning kan nævnes Fåre-Svingel og FjeldRapgræs. Til arealer med større trafikbelastning kan anvendes Eng-Rap-Græs og RødSvingel.
På grusarealer kan der indplantes vilde blomstrende planter, hvilket kan give et interessant præg. Egnede arter til grusarealer med grusdybde 10-15 cm kan være:
 Armeria maritime / Engelskgræs
 Echium vulgare /Slangehoved
 Galium verum /Gul Snerre
 Helianthemum nummularia /Soløje
 Hypericum perforatum / Prikbladet
 Perikon Jasione Montana / Blåmunke
 Linaria vulgaris/ Almindelig Torskemund
 Melica ciliata / Håret Flitteraks
 Tanacetum vulgare / Rejnfan
 Trifolium aureum/ Humle-kløver
 Verbascum nigrum/ Mørk Kongelys

2.5 Begrænsende faktorer

I nedenstående tabel 2.3 er permeable belægninger vurderet i forhold til en række
lokale faktorer, som kan begrænse, ændre eller påvirke udførelse og drift.
Den permeable belægning kan tænkes overbelastet på to måder:
 Ved ekstremt kraftige byger, hvor regnintensiteten overstiger kapaciteten af
nedsivningen gennem belægningen. På godt vedligeholdte belægninger vil
dette ikke indtræffe oftere end ved traditionel overfladeafvanding. Det bør her
sikres, at vandet kan stå på belægningen uden at løbe til omkringliggende installationer, bygninger eller nabogrunde indtil det kan sive gennem denne. Alternativt kan skabes et kontrolleret overfladisk afløb til lavtliggende grønne are11/24

aler eller lignende. Det skal generelt sikres, at der ikke står vand på belægningen igennem længere tid, da der derved vil være risiko for at bæreevnen i vejkassen reduceres.
 Ved mere volumenrige regnhændelser eller et større antal koblede hændelser
end dimensioneringskriteriet kan magasinvolumenet i vejkassen fyldes. For at
hindre skadevirkninger i denne forbindelse kan der etableres kontrollerede overløb fra vejkassen til recipient eller afløbssystem. Alternativt kan også den øvre
del af vejkassen opbygges således, at den tåler opstuvning af regnvand gennemsnitligt hvert 5. år.
Faktor
Grundvand

Påvirkning af anvendelse
Nedsivning af forurenet overfladevand kan potentielt forurene
grundvandet. Af hensyn til risikoen for at nedsive stofkomponenter til grundvandet bør der derfor være mindst 1 m fra undersiden af vejkassen/råjordsplanum til det højeste grundvandsspejl over året. Såfremt denne afstand ikke kan overholdes, vil der sandsynligvis ikke kunne opnås nedsivningstilladelse og man bør opbygge den permeable belægning
med underliggende membran og dræning til recipient eller afløbssystem. Nedsivning i større omfang kan medføre stigning
i det lokale grundvandsspejl, der kan forårsage uønskede effekter.
Jordbundsforhold
Ved nedsivningsløsninger bør nedsivningskapaciteten af den
underliggende jord altid bestemmes ved analyser og nedsivningsforsøg. I stærkt lerede og siltede jorde er nedsivning
problematisk. I øvrigt gælder de samme krav til jordbundsforhold som ved faskiner.
Pladsforhold/areal- Permeable belægninger er ikke egnede på meget stejle overkrav
flader med hældningsprocenter over 15 %. Det bør sikres, at
arealer der støder op til permeable belægninger ikke introducerer en øget risiko for tilstopning ved at fine partikler drænes
ud til belægningen. De permeable belægninger bør afgrænses af faste belægninger og ikke græs, grus eller jord. Såfremt sidstnævnte typer af belægninger alligevel etableres direkte op til den permeable belægning skal denne overflade
dræne væk fra den permeable belægning.
Forurening i jorden Der må ikke etableres nedsivning i forurenet jord. Der er risiko for, at forureningen siver med ned i grundvandet. En stor
del af Aalborg by er områdeklassificeret, dvs. jorden vurderes
at være lettere forurenet. Forureningen ligger typisk i de øvre
jordlag og består af komponenter, som er bundet hårdt til jorden. Nedsivning kan afhængig af den konkrete forurening
være en mulighed f.eks. hvis nedsivning først sker under de
forurenede jordlag. Kommunen skal altid foretage en konkret
vurdering i det enkelte tilfælde. Regnvand kan indeholde forurenende stoffer, som kan afsættes i jorden, når regnvandet
nedsives. Der kan dermed ske en ophobning af forurenende
stoffer i jorden, hvilket kan betyde, at der skal tages særlige
forholdsregler ved efterfølgende håndtering af jorden.
Tabel 2.3 Begrænsende faktorer ved etablering af permeable belægninger.
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3.

Anlægsdele

I det følgende beskrives underbygningen og belægningen for de forskellige permeable
belægningstyper.
Da underbygningen principielt er ens, gennemgås denne grundigt i første afsnit om
belægningssten med permeable/porøse fuger, mens der er i de efterfølgende afsnit
refereres til denne opbygning og fremhæves eventuelle ændringer i forhold til denne.
Generelt skal det bemærkes, at anvendelse af permeable belægninger søges henlagt
til arealer, hvori der kun ligger et begrænset antal af rør og andre installationer. Særligt
bør installationer under eventuelle membraner begrænses eller etableres i føringsrør.

3.1 Belægningssten og -fliser med porøse fuger

På figur 3.1 og 3.2 er angivet en principiel opbygning af underbygningen og i det følgende er de enkelte komponenter beskrevet.

Figur 3.1

Tværsnit af opbygning med og uden nedsivning.

Figur 3.2

Principskitse med vandstandsende dæmninger og evt. Udløb/overløb til
kloak eller lavere liggende arealer. Forskellige målforhold mellem højde og
længde.
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Råjordsplanum

Efter udgravning afrettes råjordsplanum. Ved drænløsninger etableres fald på råjordsplanum mod drænsystemet med en minimumshældning på 25 ‰. Større sten og
bløde bund fjernes og udskiftes med friktionsmaterialer.

Impermeabel membran (hvor nedsivning ikke tillades)

I tilfælde hvor der ikke tillades nedsivning udlægges på råjordsplanum en tæt membran, f.eks. 0,5 -1 mm PP/PE, med tapede samlinger, der hindrer nedsivning til den
underliggende jord. I særlige tilfælde med krav om særlig beskyttelse mod nedsivning
kan der være behov for svejste samlinger.
Inden udlægning af membranen kontrolleres råjordsplanum for skarpe sten, der kan
risikere at perforere membranen. Stenene fjernes fra overfladen. Ved risiko for perforering af PE/PP-membranen kan denne udlægges på et afretningslag af friktionsmateriale af sand eller grus. Som alternativ til PE/PP membran kan evt. anvendes bentonitmembraner.
Membranen skal ved kantafgrænsning føres op til niveau med belægning for at hindre
udsivning gennem vejkassens sider.

Drænsystem

Såfremt nedsivning ikke er muligt eller tilladt, etableres et drænsystem.
Drænsystemet består af drænrør, der placeres i drænrender med indbyrdes afstand
mindre end 10 m. Drænrende fyldes med filtergrus 0-4 mm.
Drænrenderne etableres som minimum med tværsnit 40 x 40 cm. Der anbefales ikkebeviklede dobbeltvæggede drænrør i PE/PP med ydre diameter ø90-110 mm med
slidsebredde 1,0-1,5 mm.
Drænrørene føres til sandfangsbrønd inden tilslutning til offentligt afløbssystem eller
udløb til recipient. Sandfangsbrønden kan evt. forsynes med vandbremse til kontrol af
udløbsmængderne. Se metoden Drosling af afløb.

Bundsikring

Bundsikringen består af vaskede knuste stenmaterialer i størrelsen 10-63 mm.
I de enkelte tilfælde skal det ud fra de aktuelle kornkurver sikres, at filterkriteriet i Drænnormen /1/ er overholdt således, at det øverste lag ikke trænger ned i det nederste
grovere lag. De fleste producenter af belægninger leverer standardkornkurver, der
overholder filterkriteriet og krav til den nødvendige dræningsevne.
Bundsikringslagets samlede tykkelse kan variere afhængigt af trafikbelastningen og
styrken af den underliggende jord. Normal lagtykkelse er ca. 150-400 mm, lavest for
fortovsarealer og størst for stærkt trafikerede veje.
Bundsikringslaget udlægges og komprimeres i lag iht. AAB for Bundsikring /2/.

Vandstandsende dæmninger

Såfremt belægningen og vejkassen etableres på et skrånende terræn bør der indbygges vandstandsende dæmninger, der sikrer, at hele magasinvolumenet og nedsivningsfladen udnyttes. Dæmningerne udføres i lerholdig jord og opbygges fra planum
til underside af bærelaget.
I tilfælde med drænløsninger kan vandstandsende dæmninger også være aktuelle til
udnyttelse af magasinvolumen og opnåelse af tilstrækkelig forsinkelse.
Dæmninger reducerer samtidigt risikoen for langsgående materialetransport i vejkassen.
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Plantehuller

Til plantehuller for træer og buske anvendes typisk løsnet råjord og muld alternativt
egentlig gartnermacadam / skeletjord eller rodgrus. Ved permeable belægninger er det
særlig vigtigt, at disse materialer ikke blandes med den øvrige belægningsopbygning.
Plantehullernes materiale kan adskilles fra vejopbygningen ved brug af geotekstil eller
brøndringe. Normalt kræves brøndringe ø1,5 m eller større.

Korridorer for tværgående forsyningsledninger

Ved alle nye belægninger anbefales det at forberede for fremtidige ledninger i særlige
korridorer, da det er afgørende for anlæggets funktion, at der ikke iblandes andre opbygningsmaterialer ved efterfølgende opgravninger og retableringer.
Det anbefales at der ved vejanlæg som minimum etableres tomme rør ved vejkryds
og eventuelt langsgående rør for f.eks. el og tele.

Bærelag

Oven på bundsikringen udlægges og komprimeres et bærelag på ca. 150-200 mm
bestående af vaskede knuste materialer i størrelsen 5-20 mm.
Bærelaget adskilles i visse tilfælde fra bundsikringen med geotekstil eller geonet.

Geotekstil

Der udlægges altid geotekstil mellem bærelaget og afretningslaget for at hindre materialevandring fra afretningslaget til bærelaget og bundsikringen. Geotekstilen skal ved
kantbegrænsninger føres op til belægning.
Geotekstilen bør være med stor hydraulisk kapacitet, Q > 80 l/m 2 · s ved vandtryk på
50 mm. Porestørrelsen bør være omkring 0,09 -0,15 mm. Tykkelsen af geotekstilen vil
typisk være 1,0 mm. I særlige tilfælde kan der udlægges et geonet eller geotekstil
mellem bærelaget og underbygningen. Samlingen af geotekstilens udlagte baner vil
normalt foregå ved simpelt overlap på 0,3 m.

Afretningslag

Afretningslaget består af 2-6 mm knuste materialer. Tykkelsen af afretningslaget er 510 cm. Det er afgørende for det færdige resultat, at afretningen er foretaget omhyggeligt, da den efterfølgende justering under lægning ikke er mulig i samme udstrækning
som med afretningslag i sand og grus.

Belægning

Belægningen etableres oven på det regulerede afretningslag.
Belægningssten og -fliser med afvanding gennem fuger vil typisk være 8-10 cm i højden afhængigt af trafiklasten.
Ved etablering af flisebelægninger bør belægningen opdeles i felter med fast kantbegrænsning for eksempel kantsten sat i beton.
Ofte anlægges impermeable og permeable belægninger i kombination. Dette ses for
eksempel, hvor veje har et fald mod en parkeringsplads. Vejen anlægges med impermeabel belægning og parkeringspladsen med permeabel belægning. Herved opnås
både en anlægs- og driftsbesparelse. Anlægsbesparelsen opnås ved at begrænse
etableringen af permeable belægninger, mens man stadigvæk ikke etablerer vejnedløbsbrønde. Ved at begrænse arealet med permeabel belægning begrænses også det
areal, der skal rengøres. Desuden reduceres dækstøjen fra arealer med højere hastigheder.
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Fugemateriale

Ved brug af sten med dræning gennem fugerne stilles særlige krav til fugematerialet
for at sikre størst mulig permeabilitet i fugerne samtidig med, at der er god fugefyldning, så stenene giver hinanden sidestøtte. Ofte anvendes stenmel i kornstørrelse 46 mm.
Ved anvendelse af græsarmeringssten og græsarmeringsnet fyldes hulrummene med
et medie bestående af 50 % drængrus 2-4 mm og 50 % overjord.

3.2

Permeable belægningssten

Underbygning

Til permeable belægningssten anvendes samme underbygning som for belægningssten med porøse fuger.

Belægning

Belægningen etableres oven på det regulerede afretningslag.
Permeable belægningssten er ikke særlig udbredte i Danmark, men bl.a. i USA fås
disse belægningssten i højderne 6-12 cm afhængigt af den dimensionsgivende trafiklast.
Ved etablering af flisebelægninger bør belægningen opdeles i felter med fast kantbegrænsning for eksempel kantsten sat i beton.

3.3

Græsarmeringssten

Underbygning

Græsarmeringssten kan etableres på flere typer af bærelag afhængigt af, om der ønskes høj dræningsevne eller tættere græsbevoksning.
Græsarmeringssten kan udlægges på traditionel opbygning af stabilgrus. Herved vil
kun en forsvindende del af vandet sive gennem bærelaget, mens den resterende vandmængde vil fordampe eller afstrømme overfladisk.
Det anbefales ofte, at bærelaget består af et ikke kapillærbrydende lag for sikring af
vand til græslaget. Dette kan opnås ved at iblande leret jord i bærelaget eller ved at
opbygge en egentlig gartnermacadam. Dette bærelag bør adskilles fra underbygningen med geotekstil. Iblanding af leret jord i bærelaget nedsætter nedsivningsevnen
betydeligt.

Belægning

Højden af græsarmeringssten er normalt 8-12 cm afhængigt af den dimensionsgivende trafiklast. Græsarealet mellem stenene udgør typisk 10-75 % af overfladen afhængigt af stentypen. Se figur 10 for eksempel på en græsarmeringssten.

16/24

Figur 3.3

Græsarmeringssten på p-plads.

Ved etablering af flisebelægninger bør belægningen opdeles i felter med fast kantbegrænsning for eksempel kantsten sat i beton.
Endelig skal det nævnes, at det anbefales, at der kun foretages tilfyldning mellem
græsarmeringsstenene op til 10-15 mm under overkant.

3.4

Græsarmeringsnet

Underbygning

For beskrivelse af underbygningen henvises til beskrivelsen for græsarmeringssten
ovenfor.

Belægning

Græsarmeringsnet leveres typisk i højden 6 cm oftest med kvadratiske -eller sekskantede -celler af størrelsen 50x50 mm til 90x90 mm. Nettene leveres i moduler fra
500x500 mm, der samles med og sikres mod forskydninger ved hjælp af fortandinger
eller låsemekanismer. Godstykkelsen af nettets cellevægge er normalt 4-10 mm.
Græsarealet udgør normalt mere end 75 % af overfladen.
Nogle typer af græsarmeringsnet fås med tilhørende belægningssten, der passer i cellerne således at der varieres mellem græs og sten efter eget ønske. Ved anvendelse
af belægningsstenene vil belægning fortsat være permeabel via brede fuger som ved
de ovennævnte sten.

3.5 Drænasfalt

Etablering af drænasfalt i Danmark sker hovedsageligt grundet ønsker om støjreduktion, sekundært af hensyn til effektiv tørholdelse af kørebaner og landingsbaner af sikkerhedshensyn. Belægningen anvendes desuden på broer og betondæk.
Drænasfalt anvendes oftest på veje med stor trafikbelastning og høj hastighed, men
er på det seneste også anvendt på veje med lavere hastigheder i bebyggede områder.
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Erfaringerne med anvendelsen af drænasfalt i Danmark er begrænset til relativt få
strækninger, der til gengæld er undersøgt grundigt for at fastlægge risiko for tilstopning
af porevolumen, omfang af stentab mv.
I blandt andet Holland, Frankrig og England er drænasfalt mere udbredt, hovedsageligt
til støjreducerende formål.
I Danmark anvendes drænasfalt oftest ved, at der etableres en forsegling af underlaget
under asfalten for at hindre nedsivning til underbygningen. Vandet afledes på forseglingen til nedløbsbrønde.
I England er der inden for de seneste 10 år sket en udbredelse af permeable asfaltbelægninger, hvorfra regnvand nedsives eller forsinkes og udledes til recipient eller
kloak. Disse belægninger anvendes på lettere trafikerede boligveje og på parkeringsarealer.

Figur 3.4

Permeabel asfalt ved Lufthavnsvej, Nørresundby.

Underbygning

Opbygningen under asfaltbelægningen er principielt som i tilfældet med belægningssten, idet lagtykkelserne og magasinvolumen igen tilpasses efter belastningen og afløbskapaciteten.
Bundsikringslagets samlede tykkelse kan variere afhængigt af trafikbelastningen og
styrken af den underliggende jord. Normal lagtykkelse er ca. 150-400 mm, lavest for
fortovsarealer og størst for stærkt trafikerede veje. Bundsikringslaget udlægges og
komprimeres i lag iht. AAB for Bundsikring /2/.
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Oven på bundsikringen udlægges og komprimeres et lag på ca. 150-200 mm bestående af vaskede knuste materialer i størrelsen 5-20 mm.
Den øverste geotekstil udlægges direkte under asfaltbelægningen i stedet for, som
ved belægningsstenene, under afretningslaget.
Ved nedsivning anvendes ofte en geotekstil mellem råjordsplanum og underside af
bundsikringen.

Belægning

Drænasfalt har i modsætning til almindelig asfalt en åben porestruktur med ca. 25 %
luftfyldte hulrum. Den nye generation af drænasfalt er en to lags asfalt, der eksempelvis kan bestå af et toplag på 20-25 mm med mindre stenstørrelse (5-8 mm) og et nedre
lag på 35-65 mm med grovere sten (11-22 mm).
På nedenstående figur 3.5 ses et princip for tolags drænasfalt.

Figur 3.5

3.6

Skitse af tolags drænasfalt med underliggende forsegling som normalt anvendt i Danmark.

Drænende betonbelægninger

Underbygning

Opbygningen under betonbelægningen er principielt som i tilfældet med asfalt og belægningssten, idet lagtykkelserne og magasinvolumen igen tilpasses efter belastningen og afløbskapaciteten.
Underbygningens samlede tykkelse kan dog normalt reduceres til 450 mm eller mindre
og kan eventuelt udføres i ens graderet materiale for underbygning og bærelag - eksempelvis knuste og vaskede materialer 16-65 mm.

Belægning

Permeabel beton fremstilles af cementpasta og passende stentilslag til at opnå en
porøs struktur. I modsætning til almindelig beton anvendes ikke sand i betonen.
Styrken af permeabel beton er mindre end for almindelig beton, men er tilstrækkelig til
blandt andet belægningsfremstilling.
Den permeable beton har normalt en åben porestruktur med ca. 15-25 % luftfyldte
hulrum.
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4.

Dimensionering

Dimensioneringen af en permeabel belægning indeholder flere trin:
 Dimensionering af selve belægningen.
 Fastlæggelse af nedsivningspotentialet i den omkringliggende jord (ikke aktuelt ved afløb til kloak eller recipient).
 Fastlæggelse af magasineringsvolumen
Disse er beskrevet i det følgende.

Belægning

Det skal indledningsvis sikres, at den permeable overflade inklusive fugemateriale og
afretningslag er tilstrækkelig permeabel til, at de krævede vandmængder kan sive gennem opbygningen på den krævede tid. I nogle tilfælde nedsives blot regnvand, der
lander direkte oven på belægningen og i andre tilfælde skal særlige nedsivningsfelter
også aftage vand fra tilstødende ikke permeable felter.
Det anbefales, at der vælges en belægning med en indledende hydraulisk kapacitet,
der ligger betydeligt over det egentlig behov, idet kapaciteten uundgåeligt vil nedsættes med tiden uanset om anlægget drives og vedligeholdes efter forskrifterne.
Anlæggets aftagende kapacitet som funktion af tiden er afhængig af opbygningen,
arealanvendelsen og omgivelserne. Som vejledende værdi bør vælges en belægning
med en indledende hydraulisk kapacitet, der er mere end 2 gange større end de dimensionsgivende regnmængder. Denne overkapacitet anbefales, da erfaringer har
vist, at belægningerne vil stoppe til over tid på trods af løbende rensning. Det skyldes,
at det ikke er muligt at opbygge den fulde hydrauliske kapacitet efter en rensning.
Kapaciteten vil blive øget ved rensning, men ikke til den kapacitet, som belægningen
havde umiddelbart efter anlæggelse eller umiddelbart efter sidste rensning. Dette er
vist principielt på figur 4.1, hvor det lodrette ”spring” på kurven symboliserer en rensning af belægningerne.

Figur 4.1

Princip for aftagende hydraulisk kapacitet i permeable belægninger mellem
oprensninger. Det anbefales dog at rense belægningen hyppigere og efterfuge årligt.

Typiske hydrauliske kapaciteter for belægninger fremgår af tabel 4.1.
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Belægningstype
Porøs asfalt
Permeabel beton
Belægningssten med afvanding gennem fuger
Porøse belægningssten
Græsarmeringssten (afhængigt af indfyldt grus/jord/vækstmedie)
Græsarmeringsnet (afhængigt af indfyldt grus/jord/vækstmedie)
Grus (ikke komprimeret stabilt grus)

Eksempler på hydraulisk kapacitet
[mm/time]
> 5.000
> 10.000
100 -9.000
150 -1.500
50 -3.000
50 -3.000
50 -3.000

Tabel 4.1 Typiske værdier for hydraulisk kapacitet af nyetablerede belægninger.

Nedsivningspotentiale

Hvis anlægget udføres med nedsivning anbefales det, at råjordens hydrauliske kapacitet undersøges med to metoder, der supplerer hinanden:


Laboratorieundersøgelser af jordbundsprøver, der alligevel udtages i forbindelse med forureningsundersøgelse. Ved laboratorieundersøgelsen bestemmes kornkurven for den underliggende råjord, hvilket giver en god vurdering
af den hydrauliske kapacitet for nedsivning. Kornkurven tager dog ikke højde
for eventuelle makrostrukturer i jorden, f.eks. i form af sprækker i ler mv.



Undersøgelse af faldende vandstand på stedet (Falling head forsøg). I forbindelse med udgravningen etableres en grube med et veldefineret areal med
bund i niveau med fremtidigt råjordsplanum. Det skal sikres, at der ikke sker
udsivning af betydning gennem grubens sider eventuelt ved at fyldningen sker
i betonbrøndringe, anbefalet Ø1,25 -Ø2,0 m.

Ved anlæg i forbindelse med 1-familie huse kan anvendes en prøvegrube med Ø1,25
m betonbrøndring, mens der ved større anlæg anbefales et varierende antal prøvegruber pr. 1.000 m2 afhængig af jordens beskaffenhed.

Bestemmelse af magasinvolumen i vejopbygningen

Som tidligere nævnt er den nederste del af vejkassen opbygget, så den tåler en magasinering af vand i tiden efter en regnhændelse indtil det er nedsivet eller bortdrænet
til afløbssystem eller recipient.
Volumenet af denne del af vejkassen kan for mindre arealer bestemmes ved anvendelse af dimensioneringspraksis i Aalborg Kommune, hvor volumen fastsættes til 450
m3 pr. reduceret ha opland ved en overløbshyppighed på 10 år. Ved større arealer
anvendes Spildevandskomiteens LAR-regnearket /6/.
Ved bestemmelse af magasinvolumenet anvendes det samlede porevolumen i den del
af vejkassen, der er beregnet på magasinering. Porevolumenet oplyses af leverandøren af stenmaterialet til underbygningen, men vil typisk være på ca. 25 % af det geometriske volumen. Erfaringer fra en række eksisterende anlæg indikerer, at porevolumenet i denne underste del af vejkassen ikke fyldes med suspenderet materiale fra
vejen. Det anbefales dog at indregne en vis sikkerhed i dette porevolumen, eksempelvis 10-25 %.
Ved belægninger med hældninger, der kræver etablering af vandstandsende dæmninger, skal kun medregnes det porevolumen, som etableres under overkanten af dæmningerne – jf. figur 4.2
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Figur 4.2

Porevolumen til rådighed ved belægninger med kraftigt fald.

Dimensioneringseksempel

I tilfælde af, at magasineringsvolumenet skal fastlægges ud fra, at der sker nedsivning
henvises til metodebeskrivelsen for Faskiner, da det er dimensioneringsprincipperne
herfra, der skal anvendes.
I det efterfølgende er i stedet anført et dimensioneringseksempel, hvor der sker afledning til recipient eller til afløbssystem.
Eksempel
Matriklens samlede areal er 6.000 m 2. Der er et tagareal på 1.500 m 2. Der er et
parkerings- og vejareal på 900 m 2, som skal etableres med permeable belægninger. Det forudsættes, at tagareal og øvrige arealer afledes selvstændigt.
Belægningen er opbygget med en samlet vejkasse på 0,6 m i højden, hvoraf magasineringsvolumenet kan etableres i de 0,2 m. Den hydrauliske ledningsevne er
5·10-6.
Tallene indsættes i Spildevandskomiteens LAR-regneark.

Ved anvendelse af kassetter som en del af vejkassen anvendes det volumen, som
kassetterne indeholder, i stedet for det her beregnede porevolumen.

Den nødvendige dybde af lag under belægningen er ca. 12 cm og der er dermed
god margin til de 0,2 m, som der kan etableres af vejkassen til magasineringsvolumen. Som beskrevet, er det en god ide, at anlægget overdimensioneres, da der
sker tilstopning og dermed nedsætter kapaciteten af anlægget og dermed også
levetiden af anlægget.
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5

Drift og vedligehold

Permeable belægninger medfører ikke nødvendigvis mere vedligehold end traditionelle belægninger, men vedligeholdsarbejdet er et andet end ved traditionelle belægninger, idet der kræves en årlig oprensning med højtryksvogn og fejemaskine med
sug. Etableres belægningerne med nedsivning er der til gengæld ikke et ledningssystem, der skal vedligeholdes, herunder tømning af nedløbsbrønde f.eks. årligt.
Uden vedligehold vil permeable belægninger i løbet af ganske få år miste evnen til at
afvande overfladen, idet porevolumenet i fuger og belægninger vil tilstoppes med støv,
trafikslid, tilført jord og nedbrudt organiske mv.
Aktiviteter for drift og vedligehold af de forskellige permeable belægninger er vist nedenfor i tabel 5.1. Det skal bemærkes, at drift og vedligeholdelse vurderes at være
uafhængig af om opbygningen foretages med singels eller kassetter.
Aktivitet
Hyppighed
Belægningssten med porøse fuger
Jævnligt
Fjernelse af rester fra vintervedligehold (støvForår
sugning)
Fjernelse af støv, græsfrø mv. (støvsugning)
Juni og september
Fjernelse af blade mv. (støvsugning)
November
Efterfugning med egnet materiale
Årligt
Efter behov
Reparation af skadede sten
Når nødvendigt
Lugning af ukrudt
Når nødvendigt
Højtryksspuling af fugerne
Ved tilstopning
Porøse belægningssten
Jævnligt
Fejning
4 gange årligt
Højtryksspuling (150-200 bar) af hensyn til at Årligt
bevare porøsiteten
Efter behov
Reparation af skadede sten
Når nødvendigt
Græsarmeringssten
Jævnligt
Støvsugning og græsslåning
Flere gange årligt
Efter behov
Reparation af skadede sten
Når nødvendigt
Eftersåning
Når nødvendigt
Porøs asfalt
Jævnligt
Støvsugning
4 gange årligt
Højtryksspuling
Årligt
Tabel 5.1 Drift og vedligeholdelse af permeable flader (ekskl. vedligeholdelse af evt.
drænsystem).

Vintervedligeholdelse

Da is og sne kan opsamles i hulrummene på permeable belægninger, vil der være
behov for speciel opmærksomhed omkring vintervedligeholdelse. Dette gælder i mindre grad for belægningssten med porøse fuger og for græsarmering.
Der er indikationer på, at porøse belægninger kan fryse tidligere end traditionelle belægninger ved lave lufttemperaturer grundet den større overflade og udstrålingskapacitet fra den porøse struktur.
Andre undersøgelser foretaget på belægninger med sten med porøse fuger indikerer,
at der er relativt færre dage med behov for glatførebekæmpelse. Dette tilskrives bedre
fordeling af jordvarmen fra vejkassens nedre lag.
Permeable belægninger bør ikke gruses under vintervedligeholdelse. Undtaget er
græsarmering og grusarealer.
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1.

Datablad

Et regnbed er et beplantet bed med plads til at regnvand kortvarigt kan opholde sig og
sive ned i jorden.
Regnvandet ledes ud i et udgravet område, hvor der er en god vækstjord og planter,
der kan tåle såvel våde som tørre perioder. Herunder sand/grus der fremmer nedsivning og evt. en faskine for yderligere forsinkelse og nedsivning.
Beplantningen anvender vandet, og regnbede skaber gode muligheder for smukke
omgivelser og forbedrede livsvilkår for fugle og andre smådyr.

Figur 1.1

Eksempel på regnbed.

Regnbede kan anvendes mange steder. Ved boliger, erhverv, forretningsområder mv.
anlægges regnbede som en del af have- og gangarealer, og hvor regnvand fra tagflader og ofte fra gang- og parkeringsarealer løber direkte til regnbede.
Desuden anvendes anlæg, hvor regnvand fra veje og parkeringsarealer ledes til regnbede f.eks. opbygget i vejsiden, som afgrænsning mellem parkeringsbåse, og som
adskillelse mellem rækker af parkeringer på P-pladser. Her sker tilledning af vandet
oftest via lave kantsten eller via huller i kantsten. Her skal planterne kunne tåle vejsalt.
Regnbede er således små grønne, rekreative oaser i såvel offentlige byrum som i private haver mv., som lokalt kan sikre afledning af meget store dele af regnvandet til
beplantning, fordampning og til jorden.
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Væsentligste egenskaber

Reduktion af vandvolumen

Middel – høj (med faskiner
under anlægget)
Reduktion af intens regn
Middel
Fjernelse af suspenderet stof Middel – høj
Fjernelse af kvælstof
Lav
Fjernelse af tungmetaller
Middel
Fjernelse af oliestoffer
Middel – høj
Fjernelse af pesticider
Middel – høj
Landskabelig værdi
Høj
Drift og vedligehold Jordarealer og evt. overløb skal rengøres for affald
Jordoverfladen skal rives op og løsnes
Beplantning skal passes og beskæres
Evt. vanding i meget tørre perioder i de første år
Fordele
Høj landskabelig og æstetisk værdi både i private haver og i
offentlige byrum. Regnbede er fleksible og kan i høj grad tilpasses de omgivende arealer.
Giver lokalt et bedre mikroklima med fordampning og lavere
temperatur.
Stor reduktion i mængden af regnvand.
God rensning af regnvandet for stoffer.
Ulemper
Regnbede skal helst anlægges på flade arealer og kan kun
vanskeligt anlægges, hvor terrænet har stort fald.
Lave til middel anlægsomkostninger.
Økonomi
Middel til høje driftsudgifter.
Figur 1.1 Metodeoversigt
Biodiversitet
Vandhygiejne
Teknologi
Selvforvaltning
Renseeffekt
Rekreativ værdi
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Grundvandsmængde
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Driftsøkonomi
Driftsbehov
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Anlægsøkonomi
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Figur 1.2
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Samlet vurdering af egenskaber.

Samlet vurdering af regnbedes egenskaber i forhold til afledning af regnvand direkte
til regnvandssystem eller recipient ses af figur 1.2. Hvor der ikke er angivet nogen
værdi, vurderes metoden ikke at have nogen væsentlige fordele eller ulemper i forhold
til at lede regnvandet direkte til regnvandssystem/recipient.
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2.

Generel beskrivelse

Regnbede dækker over mange forskellige oftest mindre anlæg, som består af et beplantet område, hvortil regnvandet løber direkte over terræn, i åbne render eller i rør.
Det beplantede område er opbygget med en velegnet vækstjord eller filtermuld og
derunder sand/grus, som er egnet til nedsivning. Nederst eller ved siden af kan der
være anlagt yderligere et areal velegnet til nedsivning og forsinkelse af regnvandet f.eks. i en faskine. Se metodebeskrivelser om ”Filtermuld” og ”Faskiner”.
Overfladen i regnbede varierer. Planterne står oftest i en fri jordoverflade, men overfladen kan også være dækket af grus/mindre sten. Sten betyder umiddelbart en mindre
vedligeholdelse, men ofte forsvinder sand og mindre stykker affald blot ned mellem
stenene, hvorefter jordoverfladen under stenene kitter sammen og gradvis stopper for
nedsivning.
Et regnbed kan anlægges i et hjørne af haven, langs flisegange eller som et selvstændigt bed i plænen. På offentlige arealer kan de anlægges langs veje, i midterrabat og
på P-arealer som markering mellem parkeringsbåse og langs kanten eller som større
bede på områder mellem bygninger.
På figur 2.1 er vist forskellige eksempler på opbygning af regnbede.

Figur 2.1

Eksempel på opbygning af regnbed.
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2.1 Opbygning og funktion

Regnbede er ofte en lavning i forhold til det omgivende terræn, hvor nogle m3 regnvand
kan magasineres og forsinkes, før det siver ned i jorden. Regnbede kan anlægges, så
der er plads til regnvand fra enten et mindre eller større areal med tage eller belægning.
Beplantningen skal være egnet til såvel tørre som våde perioder, og planterne på de
laveste områder af regnbedet skal kunne tåle at stå i vand i et par døgn. Planterne
sikrer i forskelligt omfang optagelse og nedbrydning af stoffer i vandet. Valget af planter er afgørende for regnbedets visuelle udtryk.
Ved vej- og P-arealer har regnbede, ud over den lave beplantning, ofte et eller flere
større træer fordelt ud over arealet. Valget af træarter er vigtigt, da træernes rødder
ikke må ødelægge den omkringliggende belægning. Træerne kan optage yderligere
vandmængder og stoffer. Den lave beplantning under træerne skal her kunne tåle
skygge.

Figur 2.2

Billeder af regnbed med træer.

Hvor der er tale om større arealer, der tilfører regnvand, kan der med fordel etableres
flere mindre regnbede i stedet for et stort regnbed. F.eks. placeret flere steder rundt
om en bygning svarende til tagnedløbene eller fra et P-areals forskellige sektioner. De
eventuelle små mængder olie i vandet fra P-arealer nedbrydes af sollyset og udgør
ikke et problem for planterne. Hvis vandet ikke må nedsives, kan der anlægges en tæt
membran under regnbedet, der så udelukkende fungerer som forsinkelse.
Mindre regnbede kan også have forbindelse med hinanden f.eks. via åbne render eller
grøfter med beplantning og nedsivning. Se metodebeskrivelsen om ”Render og grøfter”.
Afhængigt af forholdene kan anlægget forsynes med et overløb (hævet afløb), således
at der ved større nedbør kan løbe vand til andre LAR-anlæg eller til afløbssystemet.
Overløbet kan f.eks. lede vand direkte til en faskine placeret under regnbedet eller i
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nærheden af bedet. På denne måde fremmes såvel nedsivning som forsinkelse. Faskinen kan opbygges af stenmaterialer eller af plastkassetter, jf. metodebeskrivelsen
om ”Faskiner”.
I små regnbede ved vej- og P-arealer (ofte områder på blot 6-10 m2) anvendes også
overløb, oftest til afløbsledningen i vejen. Et sådant regnbed forsinker og nedsiver den
første afstrømning og fjerner således en del af regnvandet og de partikler, som det
medfører, fra afløbsledningen. Ved overløb til kloak anbefales det, at etablere en kontraklap, så der ikke kan ske tilbageløb fra kloakken til regnbedet.

2.2 Krav fra myndigheder

Med hensyn til tilladelser der er nødvendige efter miljøbeskyttelsesloven og byggeloven ved etablering af LAR-løsninger henvises til notatet:
”Generelle krav fra myndigheder ved etablering af LAR”
Specifikt for regnbede kan nævnes, at der som udgangspunkt kun må ledes regnvand
fra tage og fra arealer uden nævneværdig motortrafik eller andre ikke forurenede aktiviteter til et regnbed. I områder med mere motortrafik kræves der normalt, at der udlægges et lag filtermuld på 30-50 cm dybde. Filtermulden er en blanding af jord, ler og
sand der sikre en god nedsivningskapacitet. Desuden kan filtermulden tilbageholde
tungmetaller og andre forurenende stoffer i det øverste jordlag, inden regnen siver ned
til grundvandet, jf. metodebeskrivelsen om ”Filtermuld”. Aalborg Kommune kan stille
vilkår om rensning af overfladevandet forinden nedsivning via regnbede.
Regnbede skal placeres mindst 2 meter fra bygninger uden beboelse eller kælder og
mindst 5 meter fra bygninger med beboelse eller kælder. Desuden skal regnbede placeres mindst 2 meter fra skel til naboejendomme eller nabomatrikler, så vandet ikke
kan genere disse.
Regnbede bør placeres på arealer, der skråner væk fra nærliggende bygninger, så et
evt. overløb ikke stuver op ved murværk og sokler. Overløb fra regnbede kan ske til
kloak, andre LAR-anlæg eller til arealer, der kan tåle midlertidig oversvømmelse.
Afstanden til højeste grundvandspejl (optræder normalt i marts måned) skal være
mindst 1 meter for at sikre, at vandet kan sive ned, og at der sker en vis rensning af
vandet, inden det når grundvandet.
Afkobling og tilslutning til afløbssystemet må kun udføres af en autoriseret kloakmester.

2.3 Renseeffekt

Regnbede renser vandet ved at stofferne optages i planterne, bliver nedbrudt af mikroorganismer og af solens ultraviolette stråler, sedimenterer og binder sig til sedimentet i bassinet og vækstlaget samt bliver filtreret fra i vækstlaget og i underliggende
jordlag.
I tabel 2.1 er der givet en vurdering af, hvordan regnbede renser vandet for forskellige
stoffer. Vurderingen er inddelt i tre klasser: høj, middel og lav.
Suspenderet stof Tungmetaller
Oliestoffer
Regnbede
Middel – høj
Middel
Middel - høj
Tabel 2.1 Oversigt over rensning af regnvandet i regnbede.

Pesticider
Middel - høj

2.4 Landskab og beplantning

Regnbede kan anlægges, så de fremstår meget forskellige. I private haver kan der
anlægges regnbede med et højt plejeniveau og tilhørende stor variation i buske og
stauder. På offentlige arealer kan der typisk ikke leveres samme plejeniveau, og her
er buske og træer med beskeden plejebehov et bedre valg.
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Afhængig af mangfoldigheden i plantevalget (se bilag) kan regnbede fremme byens
landskabelige værdi og biodiversiteten. De kan give karakter til et område og skabe
læ, og på samme måde som grønne tage kan de i nogen grad være levested for insekter og dyr. Endvidere vil et regnbed give større fordampning og øge luftfugtigheden
samt mindske temperaturen.
Ud over plantevalg, drift og vedligehold er jordbunden vigtig for bedets udseende. På
sandede jorde, eller hvor der placeres et ekstra drænlag under vækstlaget, kan vækstforholdene blive forholdsvis tørre til trods for, at der tilføres vand ved regnvejr. Regnvandet kan dræne hurtigt væk, så bedet bliver mere tørt end naboarealer. På mere
leret jord vil regnbedet kunne stå vandmættet i længere perioder og generelt være
mere fugtigt end naboarealer.
For at undgå erosion og ophobning af sediment i regnbedet under etableringsfasen er
det vigtigt at vente med at lede regnvand til bedet, indtil vegetationen er godt etableret.
Regnbede anlægges bedst i en lavning i fuld sol eller halvskygge, og i en vis afstand
fra ældre træer, eftersom træer kan være sårbare over for såvel overgravning af rødder
som kraftige skift i jordens vandindhold.
Planterne i regnbedet skal kunne tåle vandmættede forhold og oversvømmelse i kortere perioder samt periodevis udtørring, med mindre der kan vandes. Der kan ikke gro
egentlige vådbundsplanter som f.eks. kattehale, tagrør og åkander. I bilaget (afsnit 8)
er der givet forslag til velegnede planter til et regnbed.
I den del af et regnbed der ofte er våd, kan der f.eks. plantes engblomme, kærranunkel,
eng-forglemmigej, almindelig star, trævlekrone eller vandpileurt. Rododendron og andre surbundsplanter kan trives, hvis vækstlaget er af spagnum, og der er en god dræning nedenunder.
I den del af et regnbed, der mest er tørt, kan der f.eks. plantes almindelig gyldenris,
blåklokke eller hvid okseøje.
I regnbede i private haver kan der plantes mange forskellige arter, som blomstrer.
Stedsegrønne planter bør indgå, for at give farve i bedet om vinteren. På offentlige
arealer bør der plantes robuste arter, som er naturligt hjemmehørende i Danmark, da
det giver en mindre vedligeholdelse og efterplantning.
I et regnbed bør der plantes en blanding af urteagtige flereårige planter (stauder og
græsser), buske, og hvis forholdene tillader, mindre træer. Planterne skal kunne tåle
salt fra vejsaltning om vinteren (salt er først og fremmest et problem for stedsegrønne
arter). Det er vigtigt at være opmærksom på, at rødder fra visse træer, f.eks. pil og
poppel, hurtigt kan tilstoppe rør og dræn. Disse arter kan derfor ikke anvendes, hvis
der er et nedsivningsområde under eller i umiddelbar nærhed af regnbedet, da rødderne vil trænge ind i hulrummene og suge vand. Arter af kirsebær bør undgås, da de
under våde forhold udskiller en gift, der dræber træet.
Regnvand fra trafikerede arealer, tagpaptage, tage med bly- og kobberinddækninger
samt zink- eller kobbertagrender, eller fra overflader, der behandles med alge- eller
ukrudtsmidler, bør ikke bruges til vanding af grøntsager eller nedsives, med mindre
det er renset.
Før der træffes beslutning om plantevalg, bør en landskabsarkitekt eller specialister
på planteskoler rådføres omkring de specifikke vilkår.
Figur 2.2 viser et eksempel på et regnbed også med træer.
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Figur 2.2

Regnbed med træer.

2.5 Begrænsninger for anvendelsen

I tabel 2.2 er regnbede vurderet i forhold til en række lokale faktorer, som kan begrænse, ændre eller påvirke udførelsen eller driften.
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Faktor
Grundvand

Påvirkning af anvendelse
Grundvandet bør være mindst 1 m under bunden af regnbedet
for at vandet kan sive ned.
Jordbundsforhold Jorden skal have en nedsivningsevne, der er større end 1 x
10-6 m/s, for at vandet let kan sive væk. De fleste regnbede
opbygges dog med et lag af sand og grus, hvorfra der sker
større nedsivning.
Pladsforhold/areRegnbede er normalt små anlæg, der kan indpasses i områalkrav
det. Ved afvanding af store arealer skal der normalt anlægges
flere regnbede, og det er da nødvendigt med en del areal til
rådighed.
Forurening i jor- Regnbede må ikke anlægges i forurenet jord, da der er risiko
den
for at forureningen kan føres med vandet til grundvandet.
Store dele af byzoner i Aalborg Kommune er områdeklassificeret, dvs. jorden vurderes at være lettere forurenet. Forureningen ligger typisk i de øvre jordlag og består af komponenter, som er bundet hårdt til jorden. Med få tiltag vil nedsivning
som regel også tillades her, når blot der tages hensyn til den
konkrete forurening. Kommunen skal altid foretage en individuel vurdering. Regnbede skal som udgangspunkt have et
øvre lag af filtermuld, hvis vejvand ledes til regnbedet. Regnvand kan indeholde forurenende stoffer, som kan afsættes i
jorden, når regnvandet nedsives. Der kan dermed ske en ophobning af forurenende stoffer i jorden, hvilket betyder, at filtermulden på et tidspunkt skal udskiftes når filterkapaciteten er
opbrugt. Afhængig af vandets forureningsindhold antages
dette, at variere mellem 10-20 år.
Tabel 2.2 Oversigt over forhold, der kan påvirke og begrænse anvendelsen af regnbed.
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3.

Anlægsdele

Der indgår følgende anlægsdele i et regnbed:
•
Tilløb
•
Fordybning i terrænet (forsinkelse)
•
Vækstjord
•
Beplantning
•
Nedsivningsområdet
•
Overløb
Alle anlægsdele skal have dimensioner og størrelser svarende til de aktuelle vandmængder, der kan løbe til regnbedet.
Figur 3.1 viser en principskitse af, hvordan et regnbed kan opbygges.

Figur 3.1

Skitse af anlægsdele og opbygning af et regnbed

Tilløb

Hvis regnvandet løber hen over et græsareal, før det kommer til arealet med regnbedet, vil sand, blade mv. blive fanget i græsset. Tilløbet skal være passende fladt, så
vandhastigheden er lille og ikke spuler huller eller på anden måde ødelægger jordoverfladen omkring planterne.
Ved indløbet til et regnbed kan der være et mindre areal græs eller grus, hvor sand,
blade mv. i vandet kan aflejres og fjernes, hvis dette ikke er sket undervejs til regnbedet. Ved større anlæg kan der være en decideret bundfældning ved indløbet. Herved
undgås sedimenter overalt på jordoverfladen.
Ved større regnbede bruges flere tilløb for at gøre vandstrømningen mindst mulig de
enkelte steder. Er regnbedet f.eks. omkranset af en mindre jordvold eller vejkantsten
kan der laves flere tilløb ved at sænke volden eller kantsten et antal steder.
Vandet kan også komme til regnbede via åbne render, tætte rør eller drænrør fra tagnedløb. I givet fald lægges rørene ikke særlig dybt. Det betyder, at der ikke skal være
tagnedløbsbrønde mellem tagnedløbet og regnbedet. Der skal tages hensyn til belastning fra evt. trafik hen over rørene.

Fordybning i terrænet (forsinkelse)

Oftest er der behov for at magasinere og/eller forsinke regnvandet før nedsivning,
hvorfor regnbede udformes som en fordybning i terrænet. Volumen bør ikke være
større, end at vandet siver ned i jorden i løbet af 2-3 døgn. Med denne begrænsede
opholdstid for vandet sikres normalt, at der ikke opstår gener fra myg.
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Har terrænet et mindre fald, kan regnbedet opbygges ved hjælp af en mindre jordvold,
f.eks. fra den opgravede jord til fordybningen. Har terrænet et større fald kan regnbedet
evt. anlægges som terrasser.
Sammentrykning af jorden rundt omkring regnbedet skal undgås.
Skråninger fra det omgivende terræn til fordybningen med regnbedet bør ikke være
stejlere end 3:1.

Vækstjord/filtermuld

Øverst vil der oftest være et muldlag på max. 5 -10 cm. Et tykkere muldlag kan klumpe
tæt sammen og nedsætte transporten af ilt i vækstjorden. Under muldlaget lægges et
lag med filtermuld på 30-50 cm. Afhængig af plantevalg kan laget øges op til 75 cm.
Filtermulden kan f.eks. være muldjorden på stedet opblandet med sand og/eller ler
efter behov.

Planter

Der kan anvendes mange forskellige planter til regnbede afhængig af de aktuelle forhold.
Generelt skal planterne kunne vokse i kalkfattigt jord, da der ikke er kalk i regnvand,
og kunne vokse med varierende vandstand. Specielt i midten af regnbedet skal planter
kunne tåle at stå i vand i nogle døgn, hvor regnbedet er en lille dam. Hvis der er anlagt
et nedsivningsområde under regnbedet, skal planterne kunne tåle at tørre ud.
Ved anlæg med regnvand fra gangarealer, veje og parkeringsarealer skal planter
kunne tåle salt fra evt. vintervedligeholdelse af belægninger.
I afsnit 2.4 om landskab og beplantning samt i bilaget er der eksempler på planter, der
er velegnede til regnbede.

Nedsivningsområdet

Under vækstjorden/filtermulden kan der være et decideret nedsivningsområde med
sand, grus og større sten (faskine), eller en faskine bygget af regnvandskassetter. I
dette tilfælde skal vælges planter, som kan tåle at tørre ud, idet vandet hurtigt forsvinder fra de øverste jordlag.
Se om dimensionering af nedsivningsområdet neden for samt i metodebeskrivelsen
Faskiner, hvor der blandt er krav til jordbundsforhold, stenmaterialer mv.

Overløb

Overløb er aktuelle for at sikre imod, at vand fra store regnskyl skader omgivelserne.
Dette er især aktuelt, hvis mulighederne for at nedsive vandet er begrænsede.
Overløb fra regnbede kan ledes til yderligere forsinkelse og nedsivning i faskine/regnvandskassetter placeret væk fra regnbedet, eller til nedsivning over et større græsareal, hvis der er et sådant i nærheden. Se metodebeskrivelserne om ”Faskiner” og
”Nedsivning på græsarealer”. Endelig kan vandet fra overløbet ledes til en afløbsledning, hvor dette er muligt og tilladt.
Overløbet udformes f.eks. som en 315 mm sandfangsbrønd forsynet med en buet vejrist på toppen. Toppen af brønden, overløbet, placeres 15-20 cm over bunden.
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Figur 3.2

Overløb fra regnbed.

På figur 3.2, 3.3 og 3.4 er vist forskellige eksempler på områder, hvor regnbede med
fordel kan anlægges.

Figur 3.3

Regnvand fra fortove og stier strømmer af til regnbede med træer.

Figur 3.4

Regnvand fra et parkeringsareal strømmer af til regnbede, der er anlagt
mellem parkeringsbåsene, i stedet for som normalt til nedløbsbrønde anlagt midt på parkeringsarealet.
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Figur 3.5

Regnvand fra tage og parkeringsarealer på en større matrikel ledes til flere
små regnbede placeret rundt om på grunden, hvor de kan passes ind i
området.
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4.

Dimensionering

Nedsivning fra et regnbed afhænger i høj grad af jordbunden. Der skal derfor udføres
en nedsivningstest på det sted, hvor regnbedet skal etableres. Ved nedsivningstesten
bestemmes jordens nedsivningsevne, dvs. hvor hurtigt vandet kan sive væk i den pågældende jord. I metodebeskrivelse for ”Faskiner” er der bekrevet hvorledes der foretages en nedsivningstest.
I tabel 4.1 er vist eksempler på nedsivningsevne i forskellige jordtyper. Nedsivningsevnen bør ideelt ligge mellem 5 .10-3 og 1.10-6 m/s. Hvis nedsivningsevnen er større
end 10-2 m/s løber vandet for hurtigt gennem jordlagene uden at blive renset. Hvis
nedsivningsevnen er mindre end 10-7 m/s, kan vandet ikke løbe hurtigt nok væk fra
faskinen.
Jordtype

Hulrumsprocent

Nedsivningsevne K
m/s
Sand, fint
0,10-0,30
10-5 – 5 ∙ 10-5
Sand, mellemkornet
0,15-0,30
5 ∙ 10-5 – 10-4
Sand, groft
0,20-0,35
2 ∙ 10-4 – 10-3
Ler/moræne
0,01-0,20
10-8 – 10-6
Tabel 4.1 Hulrumsprocent og nedsivningsevne i forskellige jordtyper.
Dimensionering af regnbede foretages med regnearket ”Opdateret LAR dimensionering” og medfølgende notat /1/ der nærmere beskriver hvorledes regnearket benyttes.
Generelt anvendes der en gentagelseshyppighed på 10 år, og en sikkerhedsfaktor på
1,4.
Ved anlæg af regnbede er det vigtigt at sikre, at udformningen tilgodeser at regnbedet
fungerer, både teknisk og æstetisk, såvel under regn som i tørvejr.
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Eksempel 1
Til et hus med en tagflade på 140 m2 har en infiltrationstest vist, at jorden har en
nedsivningsevne på 1 .10-5 m/s. Der skal etableres et regnbed og man ønsker højest
en dybde på 0,5 m i regnbedet.
Oplysningerne indtastes i regnearket som vist nedenfor. Ved at ændre på arealets
størrelse (rød markering) kan man finde det areal der netop giver en dybde på
0,5 meter.

Regnbedet skal have et areal på 14,6 m2 og med en dybde på 0,5 m bliver volumenet:
14,6 m2 . 0,5 m = 7,3 m3
Det er vigtigt at k-værdien bestemmes for det område, hvor nedsivningen skal foregå,
gerne i form af flere målesteder. Størrelsen af K har meget stor betydning for anlæggets dimension. Det er derfor vigtigt, at den ikke skønnes/måles for høj.
Ønskes der evt. en lavere dybde, kan arealet blot forøges. Men der er også mulighed
for at bruge en plastkassette, sten eller lignende, indpakket i geotekstil/filterdug i bunden og efterfylde med et f.eks. 0,20 m lag af sand og muld der sikrer en hurtigere
nedsivning end undergrunden. Da plastkassetten optager noget af den nødvendige
volumenen er det nødvendigt at grave regnbedet lidt dybere. Se nedenstående eksempel baseret på samme hus og jordtype.
Eksempel 2
Regnbedet skal have et areal på 14,6 m 2 og volumen på 7,3 m3 som i eksempel 1. Der
ønskes en kun en dybde på 0,15 m. Der lægges et 0,2 m lag af sand og muld oven på
en plastkassette med hulrumsandel på 0,95.
Det øverste volumen er på 0,15 m . 14,6 m2 ≈ 2,2 m3, der mangler altså 7,3 m3 - 2.2 m3 =
5,1 m3. 5,1 m3 fordelt på et 14,6 m2 giver en plastkassette højde på 0,35 m. Da hulrumsandelen i kassetterne er på 0,95 skal der reelt bruges 0,35 m . 0,95 ≈ 0,37 m.
Plastkassetter findes i 0,4 m højde.
Regnbedet udgraves til dybde: 0,15 m + 0,2 m + 0,4 = 0,75 m

16/22

Ved valgte løsning får man et regnbed der vil være mere tør end i eksempel 1, og derfor bør
plantevalget også tilpasses denne løsning. Der kan også laves en overløbssikring fra toppen af regnbedet ned til faskinen med et simpelt rør således, at en del nedbøren ved
meget kraftig regn, ledes direkte til den underlæggende faskine.

Figur 4.1

Regnbed ved Aalborg Universitet.
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5.

Drift og vedligeholdelse

Regnbede er enkle at vedligeholde og kan klares af haveejeren eller et gartnerfirma.
For at undgå at regnbedet mudrer til, er det vigtigt at regnvandet først ledes til, når
planterne er plantet. Det er vigtigt med omhyggelig pleje, indtil der er opnået et godt
plantedække. Herefter begrænser driften sig til vedligeholdelse af selve anlægget,
pleje af planter og tilførsel af kompost, der er med til at bevare regnbedets evne til at
nedsive vand.
I tabel 5.1 er vist en oversigt over drift og vedligehold af regnbede.
Jævnligt

Efter behov

Aktivitet
Fjerne affald og blade fra regnbedet og evt.
overløb. På offentlige arealer er det en god
idé med en affaldsbeholder i nærheden, så
der smides mindre i bedet.
Fjerne ukrudt og løsne jordoverfladen med
et hakkejern eller en kultivator, så vandet
kan sive ned til planternes rødder og ikke
løber væk fra arealet.
Tilfør et tyndt lag kompost (½ -1 cm)
Syge planter behandles eller fjernes, døde
planter fjernes og erstattes med friske.
Trimme og beskære beplantning.
Vande beplantning i meget tørre perioder.

Evt. gøde planterne
Inspicere evt. faskine
Tabel 5.1 Drift og vedligehold af regnbede

Hyppighed
Månedligt og efter meget store regnskyl.
2-3 gange i vækstsæsonen.
Forår (1 gang årligt)
Et par gange årligt
(forår, efterår)
Hvert forår
Ofte mens planterne
gror til de første 1-2 år.
Årligt
Årligt

Et fornuftigt valg af planter og en omhyggelig pleje i de første 1-2 år, herunder tilførsel
af kompost, bør overflødiggøre gødskning med handelsgødninger og brug af sprøjtemidler.
Stående vand bør ikke være synligt i bassinet mere end 72 timer efter et regnvejr. Hvis
dette er tilfældet, skal bedets afvanding forbedres, enten ved tilkobling af (ekstra) faskiner eller ved afledning til kloak.
Hvis der er synlig erosion af jorden i bassinet, på volde eller skrænter, må årsagen
findes og problemet løses.
Jævnlig fejning af parkeringsarealer, veje og stier fjerner store dele af forureningen,
så det ikke løber med vandet til regnbedet.
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6.

Økonomi

Tabel 6.1 viser overslag over anlægsudgifter, udgifter til drift og vedligehold samt en
samlet årlig udgift set over hele anlæggets levetid. Alle priser er angivet i prisniveau
2011 og er ekskl. moms.
Udgifterne er beregnet for 3 forskellige tagarealer:
• Parcelhus med tagareal på 140 m 2
• Boligejendom med tagareal på 1.500 m 2
• Kontorbygning med tagareal på 3.500 m 2
Til drift og vedligehold er der regnet med en timepris på 325 kr., og der er i alle priser
regnet med, at etablering, drift og vedligehold foretages af eksterne folk. Drift og vedligehold kan dog også foretages af ejeren selv eller ansat personale, så driftsudgifterne
minimeres.
For især de mindre anlæg til parcelhuse kan ejeren selv anlægge regnbedet. Afkobling
af eksisterende tagnedløb fra kloaksystemet og etablering af overløb til kloak skal dog
stadig foretages af en autoriseret kloakmester.
Parcelhus
Boligejendom
Kontorbygning
Anlægsudgifter kr.
6.700
50.000
140.000
Driftsudgifter kr. pr. år
3.000
17.500
29.500
Årlig udgift kr. pr. år -levetid 25 år
3.250
19.500
35.000
Tabel 6.1 Overslag over anlægs- og driftsudgifter til regnbede (prisniveau 2011).
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7.

Bilag: Eksempler på planter til regnbede

Latin Navn

Dansk navn

Privat have
Iris pseudoacorus gul iris
Iris sibirica
Sibirisk iris
Lythrum salicaria kattehale
’Blush’
fredløs
Lysimachia ciliala
’Fire Cracker’

Lysforhold

sol
Sol halvskygge
Sol halvskygge

Blomstring

Farve Størrelse
cm

forsommer
forsommer

gul
blå

70
100

sommer

rosa

70

sommer

gul
blomst
/
mørke
blade
rosa

60

sol, halvskygge

Filipendula pal- mjødurt
mata ’Nana’ /
’Alba’
Myosotis palustris engforglemmigej
Carex riparai
star (græs)
Deschampsia ce- mosebunke
spitosa
(græs)
Ligularia hybrid nøkketunge
’Weihenstephan’
Lychnis floscuculi trævlekrone
Cornus
san- rød kornel
guinea
’Winter
Beauty’ / ’Midwinter Fire’
Ribes nigrum
solbær
Aronia melano- surbær
carpa
Viburnum opulus snebolle
‘Roseum’
Vaccinium corym- amerikansk
bosum
blåbær
Offentlige arealer (store planter)
Aronia melanosurbær
carpa
Cornus spp.
kornel – alle
sorter
Viburnum opulus kvalkved
Hippophaë rham- havtorn
noides
Sambucus nigra Hyld
Prunus padus

Hæg

Alnus cordata

El

Alnus glutinosa

El

Acer negundo

askbladet løn

sol, halvskygge
sol, halvskygge,
skygge
sol
sol, halvskygge,
skygge

sommer

forsommer til blå
eftersommer

30
30
100
60-125

forsommer,
sommer
sommer

violet

sol
sol, halvskygge

forsommer
forsommer

rosa
hvid

30
150 x 150

sol, halvskygge

forsommer

grøn

150 x 150

sol, halvskygge,
skygge
sol, halvskygge, forsommer
skygge
forsommer
sol, halvskygge

hvid

150 x 150

hvid

250 x 300

hvid

150 x 100

sol, halvskygge,
skygge

hvid

150 x 150

300 x 300

sol, halvskygge

gul

180

sol, halvskygge,
skygge
sol

forsommer

hvid

forår

sol, halvskygge,
skygge
sol, halvskygge,
skygge
sol, halvskygge

sommer

orang 250 x 200
e
hvid
400 x 500

forsommer

hvid

sol, halvskygge,
skygge
sol, halvskygge

forår

forår

forår

gul

600 x 500
1000 1500
1000 3000
1200
x1000
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Lythrum salicaria kattehale

sol, halvskygge

sommer

Lysimachia ciliata
Filipendula ulmaria
Eupatorium fistulosum
Glyceria maxima

fredløs
mjødurt

sol, halvskygge
sol, halvskygge

sommer
sommer

hjortetrøst

sol,halvskyg ge

sødgræs

sol, halvskygge

forsommer

blårød,
violet
gul
hvid

90

150

hvid

100

gul

125-100
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1.

Datablad

Regnvand fra tage eller belægninger ledes til render eller grøfter. Her kan det strømme
videre samtidig med, at der kan ske en fordampning eller nedsivning af vandet. Render
og grøfter kan være naturlige lavninger i terrænet eller som oftest gravede render, hvor
bunden er opbygget af sand og grus, hvor vandet kan magasineres og sive ned til
grundvandet.
Der kan lægges store sten i renderne og grøfterne for at forsinke, ilte og fordele vandet.
I områder med befæstede arealer kan render udføres i beton, granit eller andre tilsvarende materialer.

Figur 1.1

Eksempel på grøft og rende.

Render og grøfter kan indpasses i området og øge den rekreative og landskabelige
værdi, og kan lede vand videre til f.eks. et regnbed eller et bassin.
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Væsentlige egenskaber

Drift og vedligehold

Fordele

Ulemper

Økonomi

Tabel 1.1 Metodeoversigt.

Reduktion af vandvolumen
Reduktion af intens regn

Middel
Høj
Lav ved tætte render
Middel – Høj
Lav
Middel
Høj
Middel
Høj

Fjernelse af suspenderet stof
Fjernelse af kvælstof
Fjernelse af tungmetaller
Fjernelse af oliestoffer
Fjernelse af pesticider
Landskabelig værdi
Fjerne affald, blade og sand
Tilsyn og rensning af brønde
Slå græs
Trimme og beskære beplantning
Spuling af render med tæt belægning
Nem og billig at anlægge
Lokal nedsivning af regnvandet
Stor forsinkelse af vandet
Høj rekreativ værdi
Let tilgængelig ved drift og vedligehold
Rensning af vandet inden nedsivning
Opgravning og udskiftning af filtergrus hvert 10.-20. år.
Risiko for erosion ved kraftigt regnvejr – specielt nyanlæg
Dårlig nedsivning i frostperioder
Renderne ligger tæt på jordoverfladen, hvorfor der kan
være områder, der ikke kan afvandes
Behov for mange eller store render i byområder.
Lave anlægsomkostninger ved de simple løsninger
Lave til middel anlægsomkostninger ved mere kunstfærdige løsninger
Øgede udgifter til renhold af tætte render
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Biodiversitet
Vandhygiejne
Teknologi
Selvforvaltning
Renseeffekt
Rekreativ værdi
Lokalt klima
Grundvandsmængde
Grundvandskvalitet
Forsinkelse
Driftsøkonomi
Driftsbehov
Arealkrav
Anlægsøkonomi
-3

-2

-1

0

Gravede render med filtermuld og nedsivning

Figur 1.2

1

2

3

Tætte kanaler og render

Samlet vurdering af egenskaber.

Samlet vurdering af render og grøfters egenskaber i forhold til afledning af regnvand
direkte til regnvandssystem eller recipient ses af figur 1.2. Hvor der ikke er angivet
nogen værdi, vurderes metoden ikke at have nogen væsentlige fordele eller ulemper i
forhold til at lede regnvandet direkte til regnvandssystem/recipient.
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2.

Generel beskrivelse

2.1 Opbygning og funktion

Render og grøfter kan opbygges på følgende måder:
a. Naturlig lavning i terræn.
b. Gravet grøft, hvor bunden er bygget op af sand/grus.
c. Gravet grøft, hvor bunden er bygget op af sand/grus. I gruslaget ligger et opsamlingsrør til at opsamle overskydende vand. I bunden af grøften kan der lægges membran, så vandet ikke kan sive ned.
d. Gravet grøft med stenmateriale udlagt som fast bund.
e. Tætte kanaler eller render udført i beton eller lignende tætte materialer.
Tagvand ledes via tagnedløb enten direkte til rende/grøft eller via traditionel stikledning
til disse. Stikledningen kan alternativt udformes som en rende i beton/sten eller som
lokal grøft på den enkelte parcel. Render og grøfter, der skal aflede vejvand, udformes
normalt, så regnvandet strømmer direkte fra vejen og ned i grøften eller renden.
Uanset om der anvendes naturlige lavninger i terrænet, eller der graves nye render/grøfter, fungerer renden både som transportsystem i stil med traditionelle kloakledninger, som nedsivningsanlæg og alt efter design også som forsinkelsesbassin ved
større regnskyl. Der kan lægges store sten i renderne og grøfterne for at forsinke, ilte
og fordele vandet. Et eksempel på dette er vist i figur 2.1.

Figur 2.1

Grøft med store sten i bunden, som forsinker og ilter vandet samt øger
nedsivningen.

Nedsivningen i render og grøfter kan øges ved at opbygge et lag af filtergrus under
rendens bund. Gruslaget fungerer som et magasin, hvor regnvandet kan lagres, inden
det siver ned. Desuden kan vandet hurtigere sive væk fra gruslaget end gennem den
oprindelige jord. Se figur 3.1 i afsnittet om Anlægsdele.
I gruslaget et stykke under rendens bund kan der lægges et opsamlingsrør, som kan
opsamle overskydende vand og lede det videre til andre LAR-anlæg eller til afløbssystemet. Opsamlingsrøret kan være et drænrør med slidser i toppen af røret og kan
være med eller uden direkte forbindelse til jordoverfladen. Alternativt kan opsamlingsrøret være et traditionelt afløbsrør, der er forbundet med grøften eller renden via nedløbsbrønde eller lignende. Nedløbsbrøndene skal være placeret således, at de kun
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træder i kraft, når vandniveauet i grøften når et vist niveau. Se figur 3.2, 3.4 og 3.5 i
afsnittet om Anlægsdele.
For at fremme nedsivning i grøften og dermed en øget tilbageholdelse i LAR komponenten kan grøften sektioneres med dæmninger, se figur 2.2.

Figur 2.2

Eksempel på sektionering af grøft.

Dette er en specielt egnet opbygning af grøften i områder med relativt stort fald på
jordoverfladen, der tillader, at renden kan bygges op med terrasser, hvor vandet som
nævnt bremses af små tværgående dæmninger, der beskyttes mod erosion af omkringliggende sten.
På denne måde vil vandet tilbageholdes i længere tid og mere vand vil kunne sive ned.
Samtidig forøges den rekreative effekt, da der står vand i renden i længere perioder.
Effekten kan endvidere øges yderligere ved at anvende forhøjede overløbsriste samt
evt. lave en øget tilbageholdelse ved neddrosling inden udløb til anden LAR komponent.
Vandet fra render og grøfter kan ledes videre til andre LAR-anlæg som regnbede eller
til bassiner eller regnvandssystem.
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Figur 2.3

Nedsivningsrende med blomster.

2.2 Krav fra myndigheder

Med hensyn til tilladelser der er nødvendige efter miljøbeskyttelsesloven og byggeloven ved etablering af LAR-løsninger henvises til notatet:
”Generelle krav fra myndigheder ved etablering af LAR. Hvad skal der ansøges om? Og hvad må jeg selv udføre? ”
Specifikt for ”render og grøfter” gælder, at hvis overfladevand i grøfter m.v. kan nedsive, må der som udgangspunkt kun tilledes regnvand fra tage og fra arealer uden
væsentlig motortrafik eller andre ikke forurenede aktiviteter til render og grøfter. Aalborg Kommune kan stille vilkår om rensning af overfladevandet forinden nedsivning
via render og grøfter.
Såfremt der ledes overfladevand fra veje og befæstede arealer f.eks. fra industriområder, skal der normalt lægges membran i bunden af grøfter og render, så der ikke kan
ske nedsivning.
Indholdet af forurenende stoffer i vejvand varierer med trafikbelastningen. Forureningen af vejvand fra boligområder vil normalt være meget mindre end fra stærkt trafikerede veje og fra industriområder, hvor der kan være risiko for spild af forurenende
stoffer.
Periodisk tømning af vejbrønde, og især gadefejning fjerner store dele af forureningsindholdet i vejvand. En sådan "rensning ved kilden" anbefales ofte stærkt i udlandet i
stedet for at etablere anlæg til rensning af vejvandet.

2.3 Renseeffekt

I render og grøfter som type a-d vil der ske en rensning af regnvandet, både når det
strømmer over rendens overflade, og når vandet siver ned gennem jorden. Rensningen vil ske ved at stofferne optages i græsser og planter, binder sig til sand mv. som
lægger sig på bunden af grøften, samt bliver filtreret fra gennem filtergruset og jordlag (evt. filterjord). Rensekapaciteten af disse lag er ikke ubegrænset og vil skulle udskiftes i et vist interval alt afhængig af vandets forureningsgrad.
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De tætte render renser kun vandet i ringe grad og virker derfor langt fra så godt som
de naturlige og gravede grøfter med nedsivning. I de tætte render sker der en begrænset rensning, ved at stofferne binder sig til sand mv., som lægger sig på bunden af
renden.
I tabel 2.1 er der givet en vurdering af, hvordan render og grøfter renser vandet for
forskellige stoffer. Vurderingen er inddelt i tre klasser: høj, middel og lav.
Suspenderet
stof

Tungmetaller

Oliestoffer

Pesticider

Naturlige lavninger med
Middel – Høj
Middel
Høj
Høj
og uden sten i bunden
Gravet
rende
med Middel – Høj
Middel
Middel
Middel
sand/grus
Gravet
rende
med
Middel - Høj
Middel
Høj
Middel
sand/grus og opsamling
Tætte render
Ingen - Lav
Ingen - Lav
Ingen -Lav Ingen - Lav
Tabel 2.1 Oversigt over rensning af regnvandet i render og grøfter.

2.4 Landskab og beplantning

Fælles for grøfter og tætte render er, at de skal udformes, så de fremstår som rekreative elementer i tør såvel som våd tilstand. Begge typer kan endvidere anvendes til at
koble flere mindre vandhuller sammen, f.eks. regnbede se metodebeskrivelse for
denne, og dermed skabe et sammenhængende vandforløb.
Derudover er det vigtigt ved planlægning af grøfter og render at inddrage alle berørte parter i området fra start, da der er mange interesser forbundet med placeringen og
de hindringer, som de kan udgøre.

Grøfter

Grøfter er velegnede til håndtering af vand fra mindre befæstede områder og kan f.eks.
anlægges langs en bygning, en vej eller på en parkeringsplads. Derudover kan grøfter
placeres på grønne områder, der ikke benyttes intensivt, f.eks. plæner til solbadning,
tørrestativer og restarealer.
På grund af deres forholdsvis store arealkrav kan de være vanskelige at indpasse i
tæt bebyggelse, hvor pladsen er begrænset. Placering på områder, der benyttes meget, f.eks. legepladser bør undgås, da kraftigt slid vil beskadige græsset og sammentrykke de øvre jordlag. Af samme grund bør grøfter ikke anlægges, så de kan benyttes
til parkering. For at forhindre parkering kan følgende foranstaltninger anvendes:
 sikre at der er rigeligt med alternative parkeringsarealer etablere en randbeplantning af buske
 opstille store sten eller pullerter anlægge en høj kantsten.
Det er desuden vigtigt, at grøfterne ikke er permanent vandmættet, men afdræner i
løbet af 2-3 døgn. Vanddybden bør højst være 30 cm, dels af hensyn til planterne, der
ikke tåler oversvømmelse i længere tid, dels for at minimere risikoen for drukneulykker.
I etableringsfasen er det af afgørende betydning at undgå jordkomprimering, og kørsel
med tungt maskineri må minimeres og så vidt muligt undgås, især hvis jorden er våd.
Græsvegetationen skal nå at etablere sig og danne et tæt dække før grøften tages i
brug. Hvis ikke der er tid til at vente på fremspiring og udvikling af et græsdække, kan
der anvendes græstørv eller rullegræs.
For at opnå en grøftebeplantning, der trives godt, må det øverste lag jord bestå af
mindst 30 cm god muldjord. Planterne skal kunne tåle kortvarig oversvømmelse så vel
som længerevarende tørke. Planterne på grøftens sider må danne et tæt dække og
have en god tæt rodstruktur for at forhindre erosion. De fleste grøfter er dækket af
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græs. Græsblandinger til grøfter skal kunne klare sig uden gødning. Det anbefales at
benytte naturligt forekommende arter, for at truget kan fremme bynaturen. Der findes
forskellige velegnede blandinger på det danske marked. Forskellige arter af svingel er
særligt velegnede.
En lang række planter kan bruges for at opfylde æstetiske ønsker og for at opnå et
særligt landskabeligt udtryk. I Berlin køres forsøg med forskellige lavtvoksende buske, inkluderende bl.a. potentil (Potentilla fruticosa), kirsebærlaurbær (Prunus laurocerasus Otto Luyken), efeu (Hedera spp.), fjeldribs (Ribes alpinum), rød snebær
(Symphoricarpos chenaulitii), mahognie (Maghonia repens), buksbom (Buxus spp.) og
japansk kvæde (Chaenomeles japonica). Derudover kan vilde græsser og blomster
introduceres for at give et særligt udtryk, og for at fremme bynaturen.
Det bør overvejes om ikke de naturlige planter selv skal etablere sig i grøfterne og
renderne. Det giver de bedste muligheder for at fremme den lokale natur og dyreliv. I
overvejelserne skal indgå tidsperspektiver, således det naturlige planteliv har tilstrækkelig tid til at indfinde sig, således at rodnettet er godt udviklet inden der ledes vand
på systemet og erosion minimeres.
I tabel 2.2 er vist forslag til 2 forskellige græsblandinger, der er velegnede til danske
forhold. Digeblandingen forventes at være mest robust, mens Vejrabat Turfline kræver
lidt mildere forhold og har et finere udtryk. Figur 2.4 viser et eksempel på en mindre
græsklædt grøft.
“Digeblanding”
40 %
Rødsvingel 3
Festuca rubra ssp. rubra.
Maxima S
20 %
Rødsvingel 2
Festuca rubra ssp. tricho.
Smirna S
20 %
Strandsvingel
Festuca arundinacea
Starlett
2,5 %
Alm. Hvene
Agrostis capillaris
Highland
2,5 %
Kryb. Hvene
Agrostis stolonifera
Kromi S
15 %
Westerwold. rajgræs Lolium multifl. Westerwoldicum Angus 1
“Vejrabat Turfline”
20 %
Rødsvingel 1
Festuca rubra ssp. comm.
Maritza S
15 %
Rødsvingel 2
Festuca rubra ssp. tricho.
Smirna S
15 %
Rødsvingel 3
Festuca rubra ssp. rubra
Maxima S
15 %
Stivbl. Svingel
Festuca ovina ssp. duris.
Ridu S
5%
Engrapgræs
Poa pratensis
Dolfine S
25 %
Engrapgræs
Poa pratensis
Conni S
2,5 %
Kryb. Hvene
Agrostis stolonifera
Kromi S
2,5 %
Alm. Hvene
Agrostis capillaris
Highland
Tabel 2.2 To forslag til græsblandinger, der forventes at være velegnede til danske
forhold.
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Figur 2.4

Eksempel på grøft.

Tætte render

Åbne render skaber øget opmærksomhed på regnvandshåndteringen i lokalområdet.
Renderne danner et netværk, der fremhæver og forbinder de enkelte LAR-elementer.
Med et omhyggeligt design kan dette mønster være en kvalitet i bebyggelsen, og for
eksempel skabe nye former for landskabsrum, hvor børnene kan lege. Renderne kan
også bruges til at regulere trafikken og til at markere forskellige funktioner i de fælles
grønne områder.
Render er ofte den simpleste måde at få ledt tagvand til andre regnvandshåndteringsanlæg som bassiner, strømning over ru overflader, regnbede mv. For at sikre en tilpas
strømning gennem renden bør hældningen være mindst 7 ‰. Ifølge de danske vejregler er den ideelle hældning 15 – 20 ‰ /1/ og /2/.
Det er vigtigt, at renderne udformes, så de ikke kan udgøre en forhindring for gamle
mennesker, cykler, barnevogne osv. Dette kan undgås, hvis de placeres langs veje og
stier og ved indbygning i det omgivende terræn. De skal være lette at passere og må
ikke være farlige. Desuden skal man være opmærksom på strømningsmæssige flaskehalse, hvor der kan samle sig affald.
Render, der placeres i plæner eller andre vegetationsdækkede arealer skal udformes,
så de ikke besværliggør pleje og vedligehold, f.eks. ved at forhindre græsslåmaskiner
i at komme forbi.
Figur 2.5 viser forskellige eksempler på render.
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Figur 2.5

Eksempler på render.

2.5 Begrænsninger for anvendelsen

I tabel 2.3 er brugen af render og grøfter vurderet i forhold til en række lokale faktorer,
som kan begrænse, ændre eller påvirke udførelsen eller driften.
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Faktor
Grundvand

Påvirkning af anvendelse
I områder med grundvand tæt på jordoverfladen kan der komme
grundvand op i grøften, så kapaciteten af grøften til afledning af
regnvand bliver for lille. Dette skal der tages højde for ved dimensioneringen af grøften.
Nedsivning fra grøften nedsættes, hvis grundvandet ligger tæt på
grøftens bund.
Ved render med fast belægning, kan der være behov for at etablere dræn under renden. Dette vil være tilfældet, såfremt der er
højt grundvand eller risiko for tilstrømning af vand under belægningerne, som kan give anledning, til at belægningerne hæves
pga. frost i den underliggende våde jord.

Jordbundsforhold

Hvis jorden indeholder for meget ler, kan vandet have svært ved
at sive ned. Der skal derfor gennemføres nedsivningstest eller
udføres geotekniske boringer for at bestemme nedsivningsevnen
langs grøften.
Jorden under faste render må ikke give anledning til sætninger.
Komprimeringskravene til belægninger skal derfor overholdes, jf.
Vejdirektoratets Arbejdsbeskrivelser. Såfremt dette ikke er muligt,
skal jorden udskiftes med f.eks. grus i et omfang, der et tilstrækkeligt til at sikre, at krav til komprimeringen kan overholdes.

Pladsforhold/arealkrav

Render og grøfter kræver arealer uden bygninger. Kravet til
plads afhænger af, hvor dyb renden kan/skal være.
Render med faste belægninger kræver mere plads, da de ikke kan
gøres væsentligt dybere end de omkringliggende veje og pladser.
Der vil derfor være behov for at etablere flere mindre render for at
kunne håndtere regnvandet, jo længere nedstrøms i renden man
kommer. Renderne vil derfor brede sig til flere render, hvorved kravet til plads forøges. Pladsforholdene til render ved f.eks. pladser
og gader kan indbygges på en arkitektonisk vis således, at pladsen til renderne ikke opleves som et problem.

Forurening i jorden

Der kan ikke anlægges render og grøfter med nedsivning i forurenet jord, da der er risiko for, at forureningen siver med ned til
grundvandet.
Store dele af byzonen i Aalborg Kommune er områdeklassificeret,
dvs. jorden vurderes at være lettere forurenet. Forureningen ligger
typisk i de øvre jordlag og består af komponenter, som er bundet
hårdt til jorden. Nedsivning fra grøft behøver ikke at udgøre en risiko
her, når blot der tages hensyn til den konkrete forurening (f.eks. hvis
bund af grøft etableres under de øvre jordlag). Kommunen skal altid
foretage en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.
Regnvand kan indeholde forurenende stoffer, som kan afsættes i
jorden, når regnvandet nedsives. Der kan dermed ske en ophobning
i enkelte tilfælde.
Regnvand kan indeholde forurenende stoffer, som kan afsættes i
jorden, når regnvandet nedsives. Der kan dermed ske en ophobning af forurenende stoffer i jorden, hvilket kan betyde, at der skal
tages særlige forholdsregler ved efterfølgende håndtering af jorden.

Tabel 2.3 Oversigt over forhold, der kan påvirke eller begrænse anvendelsen af render og grøfter.
Det vil være oplagt, at grøfter etableres, så de leder vandet til en dam eller et bassin.
Regnvandsbassinerne kan magasinere vandet fra grøfterne, når det regner meget.
Dermed kan størrelsen af grøfterne blive mindre. Tilsvarende vil en dam eller et bassin
kunne etableres, så det fremstår som en sø, hvor vand fra grøften/renden ledes til. På
denne måde vil et teknisk anlæg til håndtering af regnvand kunne indpasses i omgivelserne og give mere natur.
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Grøfterne skal projekteres, så vandet ved overløb fra grøften løber til områder, hvor
vandet naturligt kan bortledes, alternativt der hvor skaderne er mindst mulige hvis der
ikke er noget alternativ. Det er derfor nødvendigt at se på jordoverfladens højdeforhold
(koter) omkring grøften for at kunne danne sig et billede af, hvor vandet vil løbe hen
ved oversvømmelse.
Tilsvarende skal der gennemføres en vurdering af potentielle skader ved en oversvømmelse af render i bymæssig bebyggelse, således at det bedst muligt sikres, at vandet
samles et sted, hvor skaderne vil være uden betydning. Hvis dette ikke kan lade sig
gøre, kan der etableres brønde med riste, som placeres således, at vandet fra renderne ved oversvømmelse løber igennem ristene og videre til afløbssystemet.
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3.

Anlægsdele

Render og grøfter, angivet som a – d i afsnit 2, består af følgende:
 Til anlæg af render/grøfter bruges naturmaterialer som sand, grus, muld, råjord
og evt. beplantning.
 Yderligere kan der til nogle af løsningsforslagene benyttes dræn, drænbrønde,
inkl. riste og dæksler samt diverse fittings til rørene og brøndene.
 Render og grøfter bør have skråninger med en hældning på 1:2 på den nederste
1,0 meter målt fra bunden, da dette giver større vanddybder og flow end ved
”fladere” skråninger. Det betyder, at der oftere vil være vand i grøften/renden.
Hermed forøges den rekreative effekt, da renderne så ofte som muligt vil virke
som rislende vandløb.
 Bunden af renden bør være bredere end 0,3 m. En smallere rende vil gøre det
mere besværligt at oprense bunden, slå græsset, udskifte sten og grus mv.
 Render, som beskrevet ovenfor, vil have en bredde ved jordoverfladen på mellem 2,3 m til 4,3 m ved en dybde på 1,0 m. Hvis renden er dybere end 1,0 m
målt i forhold til det eksisterende terræn, bør skråningen ved terræn anlægges
med en hældning på mindst 1:4. Pladskravene til en rende eller grøft afhænger
derfor af de aktuelle terrænforhold i det pågældende område.
På figur 3.1 er vist en skitse af en grøft med de anbefalede bredder og skråningshældninger.

Figur 3.1

Skitse af grøft med anbefalet bredde og skråninger.

Der skal udføres nedsivningstest jf. metodebeskrivelsen om Faskiner eller eventuelt
geotekniske boringer enkelte steder i en planlagt grøfts tracé for at kunne vurdere om
jordbundsforholdene er egnede til nedsivning.
Hvis der skal stå vand i grøften så længe som muligt, skal det ved etableringen sikres,
at der ikke er sandlommer, hvor vandet i grøften hurtigere vil nedsive. Dette gælder
også, hvis der ønskes et permanent vandspejl af rekreative hensyn.
På figur 3.2 til 3.4 er vist eksempler på forskellige former for render og grøfter.
Figur 3.5 og 3.6 viser grøfter opbygget med dæmninger for at give øget tilbageholdelse
og nedsivning af vandet. Figur 3.7 viser princippet i en forsinkelsesbrønd, hvor neddrosling sikrer øget tilbagestuvning i ”bassinerne” skabt via dæmningerne.
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Figur 3.2

Gravede render med sand og grus og opsamlingsrør.

Figur 3.3

Grøft opbygget med faskine til nedsivning.
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Figur 3.4

Naturlig grøft med sten til at tilbageholde og forsinke vandet.

Figur 3.5

Grøft med dæmninger for opstuvning og øget nedsivning af vandet.
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Figur 3.6

Grøft med dæmninger og brønd til neddrosling af udløbet, så der stuver
vand op i grøften.

Figur 3.7

Eksempel på neddroslingsbrønd for opstuvning og øget nedsivning af vandet.

Vælges det at etablere en grøft/rende oven på et drænlag bestående at sand/grus
samt en drænledning, jf. figur 3.2, bør der etableres renseadgange til drænet. Dette
kan udføres ved, at drænet pr. 100 – 120 m føres ud til en drænbrønd placeret i kanten
til grøften/renden. Fra denne brønd føres drænet tilbage under grøften/renden og forsættes under grøften/renden 100 – 120 m til næste drænbrønd. På denne måde vil
der være adgang til at spule, og evt. rodskære drænet, således at opgravning af grøften/renden kan undgås ved en eventuel tilstoppelse af drænet. Drænbrøndene bør
udføres som mindst Ø425 mm med mindst 70 l sandfang, hvor det skal sikres at vandspejlet er mindst 0,75 m under terrænet.
I bunden af renden/grøften kan der udlægges en blanding af grus og sten bestående
af:
15 % ærtesten: 8-16 mm
50 % nødder: 16-32 mm
35 % singels: 32-64 mm
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Det vil medføre en rislende lyd, når der løber vand i renden, hvilket har vist sig at give
en beroligende og afstressende effekt på mennesker. Grusblandingen udlægges i et
lag på 0,1 m i bunden af renden/grøften.
Udover ovenstående grus/stenblanding kan der udlægges større sten som vist på figur
3.4. Disse sten kan benyttes som naturlige passager af grøften/renden. Det skal dog
sikres, at stenene udlægges med en tilstrækkelig afstand, således at der ikke kan opstå en ”prop” i grøften/renden.

Figur 3.8

Eksempel på grøft med store sten i bunden, der kan bruges som trædesten.

Ved tilsåning af brinkerne til grøfterne/renderne kan det vælges at tilføre yderligere en
rekreativ værdi til anlægget ved at benytte en naturgræsblanding til fugtig jord bestående af alm. røllike, nyse røllike, trævlekrone, kattehale, alm. katost, skovforglemmigej, alm. brunelle, dagpragtstjerne, alm. kamgræs og Fløjlsgræs (nykilde).
Græsblandingen blandes med muldjord, hvorefter det græsblandet muldjord udlægges i et mindst 3 cm tykt lag på brinkerne efterfulgt af tromling/klapning af muldlaget.
Inden græssåning skal der udlægges mindst 0,1 m muld, som skal fræses og finplaneres og større sten end 64 mm fjernes. Herefter sås græsset, og der tromles herefter.
Tætte render og grøfter som beskrevet i e) består af følgende:
 Til anlæg af render vil der kunne anvendes naturmaterialer som granit, men
også belægninger af støbt beton samt fliser.
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 Oftest vil der være behov for at benytte dræn, drænbrønde, inkl. riste og dæksler
samt diverse fittings til rørene og brøndene.
Anvendes belægninger med en ru overflade, tilføres en rislende lyd når der løber vand
i renden, desuden kan render tilføres en arkitektonisk effekt ved f.eks. at anlægge
renden i slyngninger.
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4.

Dimensionering

De dimensionsgivende regnmængder til grøfter/render findes på samme måde som
ved almindelig dimensionering af regnvandssystemer. Dette gøres ved at vælge en
dimensionsgivende regnintensitet for det pågældende område, som i dette tilfælde er
251 l/s pr. ha for såvel parcelhuse som boligejendomme og kontorbygninger.
Dimensioner på grøften/renden dimensioneres efter fald i m/m samt ruheden, hvilket
afhænger af om grøften/renden består af græs, sten, jord, betonfliser osv.
I tabel 4.1 og 4.2 tager forslagene til dimensioner af grøfter og render udgangspunkt i
et tværsnit som vist på figur 4.1 med et skråningsanlæg på 1:2.

Figur 4.1

Tværsnit af grøfter og render benyttet til forslag til dimensioner.

Forslagene til dimensioner er beregnet for følgende tre typer af områder, hvor regnvandet skal afledes.
Bebyggelse

Tagareal
m2

Grønt areal
m2

Befæstet areal
m2

Parcelhus
140
570
50
Boligejendom
1.500
3.600
900
Kontorbygning
3.500
4.000
2.500
Tabel 4.1 Befæstede arealer og reducerede arealer.

Red. areal
m2
242
2.670
6.150

I alt
m2
760
6.000
10.000

Til dimensionering er der benyttet en regnintensitet på 251 l/s∙ha samt afløbskoefficienter for tage, grønne arealer og befæstet areal på henholdsvis 1,0, 0,1 og 0,9.
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Fald
Parcelhus 7 l/s
Bredde (B) [m]
Bredde (b) [m]
Vanddybde (Y) [m]

2‰

5‰

10 ‰

0,78
0,30
0,12

0,70
0,30
0,10

0,62
0,30
0,09

1,52
0,40
0,28

1,32
0,40
0,23

1,20
0,40
0,20

Boligejendom 73 l/s
Bredde (B) [m]
Bredde (b) [m]
Dybde (Y) [m]
Kontorbygning 169 l/s
Bredde (B) [m]
2,02
1,74
1,58
Bredde (b) [m]
0,50
0,50
0,50
Dybde (Y) [m]
0,38
0,31
0,27
Tabel 4.2 Forslag til dimensioner af grøfter beklædt med græs med et skråningsanlæg på 1:2. (Ruhed k = 0,3 m).
Fald
Parcelhus 7 l/s

2‰

5‰

10 ‰

Bredde (b) [m]
Vanddybde (Y) [m]

0,30
0,06

0,30
0,05

0,30
0,04

0,40
0,26

0,40
0,19

0,40
0,15

Boligejendom 73 l/s
Bredde (b) [m]
Vanddybde (Y) [m]
Kontorbygning 169 l/s
Bredde (b) [m]
0,50
0,50
0,50
Vanddybde (Y) [m]
0,39
0,28
0,21
Tabel 4.3 Forslag til dimensioner af render med beton med lodrette kanter. (Ruhed k
= 0,003 m).
Såfremt dybden af grøfterne og renderne i tabel 4.2 og 4.3 sættes lig vanddybden,
betyder dette, at der 1 gang hvert tiende år sker en oversvømmelse af vand til terræn.
Uddybes renderne yderligt vil antal oversvømmelser reduceres.
Grøfter etableres normalt til transport af vand. Hvis grøfterne etableres med nedsivning som sideformål, kan størrelsen af grøfterne/renderne principielt reduceres. Dette anbefales dog ikke i praksis, da mængden af vand, der kan nedsive i grøften, varierer over tid. F.eks. kan grøftens nedsivningsevne være meget lav i forbindelse med
tøbrud. Det anbefales derfor, at grøfter altid dimensioneres for den fulde vandmængde, der skal transporteres.
Anvendes stuvningsgrøfter etableret med dæmninger, kan disse anvendes som forsinkelsesbassin og dimensioneres som et traditionelt tørt bassin, se metodebeskrivelse for Lukkede bassiner.
Nedsivning i grøfter kan beregnes på samme måde som nedsivning i faskiner, se metodebeskrivelsen for Faskiner.
Kombineres både en nedsivningsfunktion og en bassinfunktion i en stuvningsgrøft
med dæmninger, skal man ved beregning af bassinvolumenet modregne den mæng22/25

de, der nedsives. Dette gøres lettest ved at udregne den samlede nedsivningskapacitet i l/s for den del af grøften, hvori vand stuves op og tillægge denne værdi til afløbstallet fra grøften.
Bassindelen skal stuve vandet op, og skal have et volumen, der kan tilbageholde den
mængde vand, som ikke løber ud af bassinet, jf. metodebeskrivelsen om Tørre bassiner. Den mængde vand, der løber ud af bassinet (afløbstallet) er summen af den
mængde vand, der kan nedsives, og den mængde vand, der løber ud af grøften.
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5.

Drift og vedligehold

Drift og vedligehold af render og grøfter varierer alt afhængigt af konstruktionen og
den valgte udformning.
Er der tale om åbne gravede render/grøfter vil der være et periodevist behov for slåning af græs, rydning af tagrør og nedskæring af de naturligt forekommende gevækster. Behovet afhænger helt af ønsket om renden/grøftens visuelle fremtræden. Ønskes der en grøft med naturlig tæt bevoksning, vil behovet for vedligehold være mindre, end hvis man ønsker en velholdt græsbeklædt grøft, der periodevis kræver slåning
i sæsonen.
Anvendes et filtermateriale af grus/sand vil dette med tiden skulle udskiftes, da tilstopninger medfører en gradvis mindre nedsivning og rensegrad. Filtergruset må påregnes at skulle udskiftes inden for en periode på 10 – 20 år afhængig af belastning
og oplandets karakter
Sandfang tilknyttet grøfter og render bør tilses et år efter etableringen af grøften/renden for at kunne vurdere, hvor meget grus og sand der er i sandfanget. Herefter kan
hyppigheden af rensningen af sandfanget vurderes.
Render udført i tæt belægning vil kun kræve et minimum af vedligehold. Spuling kan
være nødvendig med fastlagte intervaller, hvor renden/kanalen er udført med lavt fald.
I løvfaldssæsonen kan der være behov for periodevis oprensning af render.
I tabel 5.1 er vist en oversigt over drift og vedligehold for render og grøfter.
Jævnligt

Efter behov

Aktivitet
Fjerne affald, sand og blade
Feje og spule faste belægninger
Slå græs
Tilsyn og rensning af brønde
Trimme og beskære beplantning

Hyppighed
2-4 gange pr. måned
1 gang pr. måned
1-4 gang pr. måned
1 gang årligt
1-2 gang årligt eller efter
behov
Spuling af opsamlingsrør
Når nødvendigt
Udskiftning af filtergrus/ filterjord
Hvert 10.-20. år
Eftersåning eller efterplantning, hvis vege- Når nødvendigt
tationen beskadiges eller går ud

Tabel 5.1 Drift og vedligehold for render og grøfter.
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1.

Datablad

Princippet ved drosling af afløbet er at indbygge en bremse af vandet, så vandføringen
forbi droslingen mindskes, og der kun løber en begrænset vandmængde videre.
Når vandet forsinkes i at løbe videre forbi droslingen, vil systemet nedstrøms, som skal
modtage vandet, belastes mindre. Droslingen betyder, at vandstrømmen videre ned
gennem systemet udjævnes, og dermed mindskes risikoen for, at LAR-anlæg, kloaksystem eller recipienter nedstrøms bliver oversvømmet / overbelastet og derfor heller
ikke udsættes for erosion.

Figur 1.1 Eksempel på system før og efter etablering af drosling.
Der findes flere typer af drosling, som kan anvendes ved forskellige vandmængder.
 Punktindsnævring, som begrænser vandføringen. Velegnet ved større vandmængder. Stopper nemt til ved små vandmængder.
 Drosselledning til større anlæg.
 Flowregulatorer og pumpeløsninger. Velegnede til små vandstrømme.
Drosling anvendes typisk i forbindelse med forsinkelsesmetoder, som opstuvning på
terræn, lukkede bassiner, våde bassiner og damme, render og grøfter mv., og kan
derfor være en del af et LAR-anlæg.
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Væsentlige egenskaber

Drift og vedligehold

Reduktion af vandvolumen
Reduktion af intens regn
Fjernelse af suspenderet stof
Fjernelse af kvælstof
Fjernelse af tungmetaller
Fjernelse af oliestoffer
Fjernelse af pesticider
Landskabelig værdi

Ingen
Høj
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen, kun når der
opmagasineres på terræn i
f.eks. regnbed eller bassin

Ringe behov for vedligeholdelse af de fleste regulatorer
Ved anvendelse af drosselledninger kan der være behov for
hyp- pigere tilsyn af hensyn til risiko for tilstopning
Fjernelse af større grene eller andet
Funktion af evt. bevægelige dele kontrolleres
Ved anvendelse af drosselledninger kan der være behov
Fjernelse
af større
grene
eller andet
for hyp- pigere
tilsyn
af hensyn
til risiko for tilstopning

Fordele

Funktion af evt. bevægelige dele kontrolleres
Miljøvenlig (kræver normalt ingen eller meget lidt energi)
Ingen rensning af vandet
Ingen reduktion af vandvolumen
Kun sjældent rekreativ værdi
Relativ billig i anlæg og drift i forhold til effekten med at
undgå overbelastning / oversvømmelse

Ulemper

Økonomi
Tabel 1.1 Metodeoversigt.

Vandhygiejne
Teknologi
Selvforvaltning
Renseeffekt
Rekreativ værdi
Lokalt klima
Grundvandsmængde
Grundvandskvalitet
Forsinkelse
Driftsøkonomi
Driftsbehov
Arealkrav
Anlægsøkonomi
-3

-2

-1

0

1

2

3

Figur 1.2 Samlet vurdering af egenskaber.
Samlet vurdering af egenskaber ved drosling af afløb i forhold til afledning af regnvand
direkte til regnvandssystem eller recipient ses af figur 1.2. Hvor der ikke er angivet
nogen værdi, vurderes metoden ikke at have nogen væsentlige fordele eller ulemper i
forhold til at lede regnvandet direkte til regnvandssystem/recipient.
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2.

Generel beskrivelse

Det overordnede formål med at drosle et afløb er at tilbageholde og forsinke regnvand
fra at løbe uhindret videre. Drosling kan være en forudsætning for at LAR- anlæg kan
virke, men er ikke i sig selv en LAR-metode. I figur 3 er princippet for drosling vist. Før
droslingen løb vandet fra de højere liggende parceller hurtigt ned til de lavtliggende
parceller. Det medførte overbelastning af kloakken, opstuvning af vand i ledningen og
i kældrene på de lavtliggende huse og visse steder på terrænet. Efter droslingen stuves vandet op i et bassin, så det ikke overbelaster kloakken og kældre nedstrøms.
Bassinet tømmes langsomt efter regnvejret.

Figur 2.1 Før regulering medfører kraftig nedbør oversvømmelse i kældre. Efter
etablering af drosling bassin sker der ikke længere oversvømmelser i
kældre.
Før der indsættes en drosling i et afløbssystem, er det vigtigt at vurdere effekten af
droslingen både for områder opstrøms og nedstrøms for droslingen, så problemet ikke
flyttes til andre steder.
Droslingen skal udformes, så den ikke stopper til med blade, grene mv., der ledes med
regnvandet til afløbet.
Drosling af afløb sker normalt ved:
a)
Flowregulatorer
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b)
c)
d)

Pumpestationer
Punktindsnævring (vand ledes gennem et lille hul)
Drosselledninger (ledninger med mindre kapacitet end opstrøms ledninger).

De nævnte droslinger kan anvendes til såvel fællessystemer som til separate regnvandssystemer. Punktindsnævring og drosselledninger er normalt ikke egnede til mindre vandmængder, da hullet til gennemstrømning af vandet bliver for lille, og dermed
nemt stopper til.
For at undgå tilstopning lægges der normalt ikke ledninger i jord med en diameter
mindre end Ø110mm.
Hvor der er ønske om kraftig drosling, bør der vælges en flowregulator eller en løsning
med pumpe. Droslingen bør være uden mekanik og strømforbrug, og en pumpeløsning bør så vidt muligt undgås.
I forbindelse med reguleringen indbygges ofte et magasin til at tilbageholde regnvandet, og/eller der etableres et overløb til en recipient (f.eks. et vandløb eller til havnen).

2.1

Opbygning og funktion

De forskellige typer af droslinger bremser vandet på forskellig måde. På figur 4 er for
de 4 drosseltyper vist, hvor meget vand der løber gennem droslingen sammenholdt
med, hvor meget vandet stuver op. For type a, b og c er der taget udgangspunkt i et
gennemstrømningshul på ø110 mm, som er det mindste tværsnit for afløbsledninger.
For pumpeløsningen b) gælder, at den principielt kan udformes vilkårligt. På figur
2.2 er derfor vist et eksempel på en pumpekarakteristik.

Figur 2.2 Flowkarakteristik for 4 forskellige droslinger.
Som det fremgår af figuren, giver en punktindsnævring/skarpkantet hul med en diameter på 110 mm og med en opstuvning af vandet på 1 meter en vandføring gennem
droslingen på ca. 21 l/s.
En ca. 20 m lang Ø110 drosselledning med samme opstuvning på ca. 1 m vil have en
vandføring på ca. 11 l/s igennem.
Flowregulatoren giver en vandføring på ca. 1,5 l/s igennem ved en opstuvning på 1 m.
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Som det fremgår, er der markant forskel i kurvernes forløb. Kurverne for punktindsnævring og drosselledning er forholdsvis flade, og disse typer egner sig ikke til drosling af små vandføringer.
De stejleste kurver, flowregulator eller pumpe, er bedst egnet til at sikre mest mulig
vandføring, indtil en fast maksimal vandføring nås.

Punktindsnævring

Den mest simple form for drosling er at lede vandet gennem et mindre tværsnit, jf. figur
2.3.

Figur 2.3 Simpel punktindsnævring.
Denne løsning har dog i mange tilfælde den ulempe, at indsnævringen bliver forholdsvis kraftig, hvis den skal begrænse den maksimale vandføring tilstrækkeligt. En kraftig
indsnævring giver en stor risiko for tilstopning.
Punktindsnævring benyttes sjældent i mindre afløbssystemer.

Drosselledning

En lidt bedre drosling af afløb kan opnås ved at etablere en længere ledningsstrækning
mellem to brønde med en mindre diameter. Det vil principielt fungere som den simple
punktindsnævring, men har den fordel, at den ved samme begrænsning af vandføringen har et større tværsnit, hvor vandet løber igennem. Det giver mindre risiko for tilstopning. Figur 2.4 viser princippet i en drosselledning.

Figur 2.4 Drosselledning.
Ulempen ved drosselledningen er, at vandføringen stiger meget ved en lille forøgelse
af opstuvningen for drosselledningen.

Flowregulatorer

Flowregulatorer/vandbremser indbygges typisk i brønde på afløbssystemet. Drosling
med en flowregulator medfører, at der kun kan passere en fast og begrænset vandmængde igennem droslingen. En flowregulator benævnes ofte en "vandbremse".
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I en flowregulator sker der kun en lille begrænsning af vandføringen, når der strømmer
lidt vand. Når der strømmer meget vand, bremses vandet effektivt, og der ledes stort
set den samme vandmængde igennem flowregulatoren, som ved den lille vandføring.
Flowregulatorer findes i forskellige typer og til forskelligt brug. Der er ofte ønske om en
kraftig drosling, se eksempel herunder.
Eksempel 1
Regnvandet fra et kontorbyggeri skal ledes til et nærliggende vandløb, men inden
vandet løber ud i vandløbet, skal udstrømning drosles ned via et forsinkelsesbassin og en flowregulator.
Grunden er på 10.000 m2, hvoraf tag-, vej og parkeringsarealer udgør 6.000 m2.
Aalborg Kommune tillader at udlede 1,0 l/s pr. ha grundareal til vandløb. Da grunden
er 1 ha (10.000 m2) skal der drosles til 1 l/s.
Regnvandsledningerne dimensioneres for 157 l/s pr. ha befæstet areal.
Droslingen af regnvandet skal således nedsætte vandmængden, der ledes videre
til vandløbet fra ca. 94 l/s (157 l/s pr. ha x 0,6 ha) til 1,0 l/s.
Der er to forskellige hovedprincipper for flowregulatorer, som fungerer uden bevægelig
mekanik. De benævnes henholdsvis som "centrifugalbremse" og "cyklonbremse", jf.
figur 2.5.
Begge typer kan normalt placeres i en almindelig Ø1250 mm eller evt. Ø1500mm kloakbrønd.
I centrifugalbremsen bremses vandet, når det ledes rundt i bremsen.
Cyklonbremsen bremser vandet på forskellig vis afhængig af, hvor højt vandet stuver
op. Ved stigende vandstand indespærres luft i den øverste del af bremsen, og det fører
til en kraftigere bremsning af vandet.

Figur 2.5 Centrifugalbremse (TV) og cyklonbremse (TH).
For begge typer af flowregulatorer gælder, at vandet ved lav vandstand / lav vandføring
passerer forholdsvist uhindret igennem bremsen, men ved større vandføringer bremses vandet kraftigt. Princippet er vist på figur 2.6.
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Figur 2.6 Princippet for funktion af en flowregulator / vandbremse.
Der findes også andre typer flowregulatorer, som især benyttes ved store vandføringer.
Der er flere fordele ved regulatorerne:
 Regulatorerne er udformet, så de kan begrænse afløbet samtidigt med, at der
bevares et stort gennemløb. Dette betyder, at risikoen for tilstopning med
grene og lignende reduceres.
 Regulatorer kan begrænses til mindre vandføringer, end det er tilladt med
drosselledninger.
 Regulatorer kan udformes med et næsten konstant afløb, selv om tilløbet er
større end regulatoren er dimensioneret for.
Cyklonbremser anvendes normalt først ved droslede vandføringer på 8-10 l/s og derover. Centrifugalbremser kan derimod anvendes helt ned til ganske små vandføringer
på ca. 0,2 l/s.

Pumpe

Normalt pumpes regnvand ikke, men løber selv. Det kan dog være nødvendigt at
pumpe vandet over kortere eller længere strækninger. Ved valg af pumpeinstallation
kan en droslende effekt opnås.
Eksempel 2
På figur 9 er skitseret et eksempel på et 10.000 m2 stort areal (f.eks. en bolig-ejendom med parkeringsplads), hvor Aalborg Kloak A/S regnvandssystem i vejen ligger
så højt, at det ikke har været muligt at tilslutte regnvandsafledningen fra grunden direkte til systemet.
Det er ønsket, at arealet kun afleder, hvad der svarer til 1,0 l/s/ha til regnvandssystemet, og pumpekapaciteten fastsættes dermed til 1,0 l/s.
Under kraftigere nedbørshændelser vil tilløbet til pumpen være større end 1,0 l/s, og
derfor etableres et magasin, hvor vandet kan opsamles, indtil pumpen efter regnvejret har tømt bassinet. Pumpeinstallationen har en droslende effekt.
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Figur 2.7 Eksempel på afløb med drosling i form af pumpeinstallation.
Anlæg med pumper skal indrettes, så driftsproblemer og tilstopninger minimeres, og
så det er nemt at rense og vedligeholde pumpen.

Øvrige regulatorer

Der findes også særlige regulatorer, som monteres i tagnedløb på tage. Regulatorerne
tilbageholder vand midlertidigt på tag, f.eks. i særlige tagrender eller på flade tage og
lignende. Disse regulatorer kan bruges, hvor den ekstra vægt fra det magasinerede
vand ikke har betydning for tagets konstruktion. Figur 2.8 og 2.9 viser eksempler på
regulatorer på tage.

Figur 2.8 Tagbrøndsregulator. Lille afløb ved lav vandstand og større afløb ved højere vandstand.
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Figur 2.9 Eksempel på stor tagrende med mulighed for at tilbageholde regnvand midlertidigt.

2.2

Krav fra myndigheder

Med hensyn til tilladelser der er nødvendige efter miljøbeskyttelsesloven og byggeloven ved etablering af LAR-løsninger henvises til notatet:
”Generelle krav fra myndigheder ved etablering af LAR. Hvad skal der
ansøges om? Og hvad må jeg selv udføre?”
Specifikt for ”drosling af afløb” kan nævnes, at drosling kan give anledning til overløb
af regnvand enten til kloaksystemet eller til f.eks. et vandløb. Dette kræver tilladelse i
begge tilfælde, jf. de generelle krav.
Drosselledninger kan ikke altid tillades, da man som udgangspunkt ikke må reducere
dimensionen på en ledningsstrækning.
Alt arbejde med drosling på kloaksystemer skal udføres af en autoriseret kloakmester.

2.3

Renseeffekt

Der sker ingen rensning af vandet ved drosling af afløb, jf. tabel 2.1.
Suspenderet stof Tungmetaller
Olieudskiller
Drosling af afløb
Ingen
Ingen
Ingen
Tabel 2.1 Oversigt over rensning af regnvandet ved drosling af afløb.

2.4

Pesticider
Ingen

Landskab og beplantning

Drosling i sig selv medfører ingen synlige ændringer eller muligheder for at påvirke
landskab eller beplantning.
Ved drosling tilbageholdes og magasineres regnvand ved kraftig nedbør. Magasinet
til det midlertidigt tilbageholdte vand kan udformes således, at vandet bliver synligt og
kan give en rekreativ værdi, jf. Metodebeskrivelserne om opstuvning på terræn samt
Våde bassiner og damme.
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2.5

Begrænsninger for anvendelsen

I tabel 2.2 er drosling af afløb vurderet i forhold til en række lokale faktorer, som kan
begrænse, ændre eller påvirke udførelsen eller driften.
Faktor
Grundvand

Påvirkning af anvendelse
Ved anvendelse af brønde til indbygning af
regulatorer i områder med højt grundvandsspejl
skal brønden sikres mod opdrift.
Jordbundsforhold
Ingen
Pladsforhold/arealkrav
Ingen
Forurening i jorden
Ingen
Tabel 2.2 Oversigt over forhold, der kan påvirke eller begrænse anvendelsen af
drosling af afløb.
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3.

Anlægsdele

Punktindsnævring

Punktindsnævring består typisk af:

En skillevæg i en brønd med et hul igennem

Drosselledning

Indbygning af drosselledninger sker som erstatning for den almindelige afløbsledning
i jorden og er derved ikke pladskrævende.
Består af:



To brønde med en given afstand imellem (f.eks. 20 m). En drosselledning mellem brøndene
Drosselledninger etableres normalt som kortere ledningsstrækninger i samme
ledningsmateriale som de øvrige afløbsledninger på lokaliteten. Mindre dimensioner normalt i plast.

Flowregulatorer

En installation består af:



Brønd/bygværk med ind- og udløb
En flowregulator

Indbygning af flowregulatorer sker i brønde eller bygværker.
Ved afløb fra enkeltmatrikler eller mindre byområder vil indbygning normalt kunne ske
i en ø1250 mm eller ø1500 mm brønd. Regulatorer kan også monteres i et bygværk
f.eks. i et bassin til magasinering af regnvand.
Flowregulatorer udføres normalt i rustfrit syrefast stål for at kunne modstå tæring.
Visse flowregulatorer er udformet, så de kan reguleres og/eller demonteres fra terræn.
Placering af flowregulatorer afhænger af typen. Nogle placeres i bundløbet andre højere oppe i brønden, dvs. med fri højde neden under selve regulatoren. Nogle regulatorer kræver frit udløb, mens andre tåler tilbagestuvning fra nedstrømssiden.

Pumpe

Består simplest af:
 Pumpesump (evt. pumpebrønd)
 En pumpeinstallation inkl. elforsyning
 Styring i form af start/stop afhængig af vandspejlskoter
 Trykledning (evt. ventil og kontraklap på trykledningen)
Afhængig af formål kan der evt. monteres flere pumper, ligesom installationen kan
forsynes med flowmåler og ventiler. Der kan desuden etableres en egentlig styring af
pumpen ud fra målte vandspejl, målte vandføringer osv.
Til de fleste mindre anlæg i forbindelse med LAR-metoder vil der anvendes en simpel
løsning.

Tagbrøndsregulator

Består f.eks. af:
 Tagbrøndsregulatorer (typisk i rustfrit syrefast stål).
Tagbrøndsregulatorer indbygges som almindelige tagbrønde på tagfladen og kræver
ikke særlige pladsforhold.
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4.

Dimensionering

Drosling skal dimensioneres, så de opstillede krav overholdes.
Ved LAR-metoder kan det f.eks. være et myndighedskrav om afledning af maksimalt
X l/s til recipient eller regnvandssystem. Droslingen dimensioneres så ud fra denne
maksimale afledning og ud fra stuvningsforholdene.
Eksempel 3
I eksempel 1 fra tidligere skulle afløbet fra en boligejendom drosles ned til maksimalt 1,0 l/s.
Der er mulighed for, at vandet kan stuve op i kloaksystemet før flowregulatoren.
Maksimal opstuvning er 1,5 m.
Følgende oplysninger gives til leverandøren:
- Max vandføring er 1,0 l/s ved 1,5 m vandstand.
- Det er kun regnvand fra overflader (ingen spildevand).
- Tilløb til regulatorbrønden er Ø400mm og afløb er Ø200mm

Leverandøren fremsender skitse og beskrivelse af en løsning på en flowregulator,
som kan overholde de beskrevne krav.
Brønden med regulatoren er vist i figur 5.1.

Figur 5.1 Brønd med regulator (se eksempel 3).
Drosling af afløb dimensioneres ud fra den ønskede / krævede beskyttelse af nedstrøms afløbssystem, recipient eller renseanlæg.
Ved udledninger til recipienter vil der ofte stilles krav om udjævning og forsinkelse, der
er afhængig af den specifikke recipients robusthed.
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Der vil således normalt blive stillet krav om en maksimal vandføring/afløb, der ikke
overskrides oftere end med en nærmere angivet frekvens, f.eks. 1 gang pr. 5. år eller
hvert 10. år.

Punktindsnævring

Vandgennemstrømning gennem en skarpkantet udløbsåbning beregnes efter formlen
Q = 0,6 x ∏ x

͟d2͟
4

x √2g x h

hvor:
d = diameter af udløbsåbning [m]
g = tyngdeaccelerationen [9,81 m2/s]
h = afstanden mellem udløbsåbningens midte (centerlinie) og vandspejlet [m]

Drosselledning

Drosselledninger dimensioneres på samme måde som almindelige ledningsstrækninger med fuldtløbende rør, jf. /5/. Hvor meget røret bremser vandet, afhænger af, hvor
stor modstand vandet har, når det skal passere røret. Modstanden i røret består dels
af et friktionstab i selve røret, når vandet strømmer gennem det, dels af tab ved indløb
og udløb til og fra røret.
Den samlede modstand i røret kan udtrykkes ved energitabet:
ΔH = ΔHF + ΔHI+U = I x L + 1,6 x V2/ 2g

hvor:
I = gradienten
L = længden af drosselledningen [m]
V = middelhastigheden i drosselledningen [m/s].

Gradienten I bestemmes ud fra Colebrook og Whites formel eller Mannings formel /5/.
For selve dimensioneringen af røret henvises til /5/ eller lignende referencer, hvor diagrammer og beregningsformler er angivet.

Flowregulatorer

Når den hydrauliske kapacitet af det droslede afløb er fastlagt, skal de mulige stuvningsniveauer opstrøms for det droslede afløb beregnes / afdækkes. I tilfælde, hvor
der kan forekomme tilbagestuvning på nedstrømssiden af det droslede afløb, bestemmes de mulige vandspejlsforskelle før og efter regulatoren eller drosselledningen.
På baggrund af dette dimensioneres den specifikke drosling med en unik karakteristik
- forhold mellem vandspejlsniveauer og vandføring.
Regulatorer kan fremstilles meget præcist til den ønskede maksimale vandføring og
kan udformes med en karakteristik (sammenhængen mellem vandføring og vandspejlsniveau før regulatoren), der giver meget små variationer i afløbet uanset vandspejlsniveauet før regulatoren.
Selve dimensioneringen af flowregulatoren udføres normalt af leverandøren ud fra oplysninger om det konkrete projekt. De informationer som normalt skal oplyses ved bestilling er f.eks.:





Medie - er det regnvand eller blandet regn- og spildevand
Placering - skal regulatoren sidde neddykket eller ej
Tilsluttede ledninger til brønden. Dimensioner og koter på ledninger og
brønden
Kapacitet (max vandmængde ved X m opstuvning).
15/18

Pumpeinstallation

Der findes en del standard pumpebrønde på markedet, som kan tilpasses de konkrete
situationer.
Dimensioneringen sker ofte af pumpeleverandøren, så de passer bedst muligt med de
krævede specifikationer. Typiske oplysninger til leverandøren er:
 Medie - er det regnvand eller blandet regn- og spildevand
 Er der ønske om en eller to pumper (2 pumper = større sikkerhed)
 Kapacitet (max vandmængde ved X m opstuvning, tryktab i trykledning indregnet)
 Tilsluttede ledninger til brønden.

Regulering på tage

Ved droslinger på tagbrønde defineres det ønskede begrænsede afløb i l/s ved en
given opstuvning på tagfladen. Desuden defineres en overløbskote af hensyn til, hvor
meget vand taget kan tåle at bære og være tæt for.
På præfabrikerede droslinger på tagbrønde til tagarealer mindre end 230 m2 er typiske
værdier for overløbskoten 5-15 cm over tagfladens dybdepunkt. Afhængigt af den ønskede kapacitet vælges fra 1 til 3 indløb til tagbrønden.
Typisk flow pr. indløb i en tagbrønd er fra ca. 0,1 l/s ved ca. 2 cm opstuvning til ca. 1,5
l/s ved maksimal opstuvning før overløb. Tagbrønde med såvel mindre som større flow
pr. indløb konstrueres fra leverandører.
Ved valg af 1 indløb vil afløbet pr. tagbrønd således variere fra ca. 0,1 l/s ved opstuvning på 2 cm til ca. 1,5 l/s ved maksimal opstuvning.
Ved valg af 3 indløb vil afløbet pr. tagbrønd således variere fra ca. 0,3 l/s ved opstuvning på 2 cm til ca. 4,5 l/s ved maksimal opstuvning.
I eksemplet med 3 indløb pr. tagbrønd vil kapaciteten svare til ca. 13 l/s∙ha ved opstuvninger under 2 cm og forudsat afvanding af et tagareal på 230 m2 (10.000 m2/230
m2 ∙0,3 l/s). Dette skal ses i forhold til de 140 l/s ∙ ha, som tagbrøndene normalt dimensioneres for. Metoden giver således en betydelig forsinkelse af regnvandet.
Ved dimensionering skal det bemærkes, at der altid skal være mindst to tagbrønde pr.
tag af hensyn til risikoen for tilstopning.
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5.

Drift og vedligehold

Aktiviteter for drift og vedligehold ved drosling af afløb er vist i tabel 5.1.
Aktivitet
Jævnligt

Hyppighed

Tilsyn med regulatorer
1 - 2 gange årligt
Tilsyn med pumpebrønde og tjek af pumpestart
2 – 4 gange årligt
Tilsyn med punktindsnævring og drosselledninger 4 – 8 gange årligt og
efter hvert større
regnskyl
Tilsyn med tagbrøndsregulator og fjernelse af
løv, grene mv.

Hvert efterår og efter
hvert større regnskyl

Tabel 5.1 Drift og vedligehold ved drosling af afløb.
Tilsynsfrekvens ved de forskellige droslinger skal generelt tilpasses til de konsekvenser en eventuel tilstopning vil give. Hvis der er store konsekvenser, kan det overvejes
at etablere en form for alarm (f.eks. rød lampe som viser pumpefejl eller høj vandstand
i systemet længe efter at nedbørshændelsen er forbi).
Tilsynsfrekvensen afhænger også meget af muligheden for, at der kan komme større
ting ned i ledningen foran droslingen. Tilsynet skal derfor primært sikre, at der ikke er
noget, som medfører tilstopning foran droslingen.
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1.

Datablad

Et lukket bassin er et bassin, hvor regnvandet har plads til at opholde sig, inden det
ledes til afløbssystemet. Der er normalt vand i et lukket bassin i 2-3 dage efter et regnvejr.
Lukkede bassiner anvendes typisk ved begrænset plads og etableres som et underjordisk, lukket bassin udformet som en tank eller rør eller opbygget af regnvandskassetter. Bunden er tæt, så der kun sker en forsinkelse af vandet. Fra det lukkede bassin
er der et droslet afløb, så der kun kan ledes en fastlagt vandmængde videre til andre
LAR-anlæg, recipient eller afløbssystem.
Et lukket bassin kan anvendes under arealer, som ønskes anvendt til andre formål
som p-pladser, veje mv., og kan f.eks. tilledes regnvand fra større befæstede arealer.
Lukkede bassiner bruges, hvor der er behov for at forsinke større mængder regnvand
eller begrænse og forsinke udløbet af regnvand, så de store vandmængder ved regn
ikke overbelaster afløbssystemet.
Lukket bassin
Væsentligste egenskaber Reduktion af vandvolumen
Ingen
Reduktion af intens regn
Høj
Fjernelse af suspenderet stof Lav – middel
Fjernelse af kvælstof
Ingen
Fjernelse af tungmetaller
Lav – middel
Fjernelse af oliestoffer
Lav
Fjernelse af pesticider
Lav
Landskabelig værdi
Ingen
Drift og vedligehold
Tilsyn og rensning af sandfangsbrønd, riste, brønde,
indløb og udløb
Oprense bassinet for bundfældet materiale
Fordele
Ulemper
Økonomi
Tabel 1.1 Metodeoversigt.

Magasinerer og forsinker vandet inden udløb til afløbssystemrekreativ værdi Ingen væsentlig renseeffekt
Ingen
Høje anlægsudgifter og lave til middel driftsudgifter

Samlet vurdering af lukkede bassiners egenskaber i forhold til afledning af regnvand
direkte til regnvandssystem ses af figur 1.2. Hvor der ikke er angivet nogen værdi,
vurderes metoden ikke at have nogen væsentlige fordele eller ulemper i forhold til at
lede regnvandet direkte til regnvandssystem.
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Biodiversitet
Vandhygiejne
Teknologi
Selvforvaltning
Renseeffekt
Rekreativ værdi
Lokalt klima
Grundvandsmængde
Grundvandskvalitet
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Figur 1.1 Samlet vurdering af egenskaber.
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2.

Generel beskrivelse

2.1 Opbygning og funktion
Lukket bassin

Et lukket bassin anlægges som et underjordisk bassin, hvor det udelukkende forsinker
vandet. Et lukket forsinkelsesbassin etableres som en underjordisk tank eller rør, som
kan udføres i beton, stål, glasfiber eller plast. På figur 2.1 er vist et eksempel på et
underjordisk bassin.

Figur 2.1 Principdiagram for et lukket forsinkelsesbassin.

2.2 Krav fra myndigheder

Med hensyn til tilladelser der er nødvendige efter miljøbeskyttelsesloven og byggeloven ved etablering af LAR-løsninger henvises til notatet:
”Generelle krav fra myndigheder ved etablering af LAR. Hvad skal der
ansøges om? Og hvad må jeg selv udføre?”
Frakobling og tilslutning til kloaksystemet må kun udføres af autoriseret kloakmester.

2.3 Renseeffekt

I de lukkede bassiner sker der kun en begrænset rensning af vandet ved at stofferne
bundfældes og bindes til det bundfældede materiale.
I tabel 2.1 er der givet en vurdering af, hvordan lukkede bassiner renser vandet for
forskellige stoffer.
Suspenderet stof
Tungmetaller
Oliestoffer
Lukket bassin
Lav - middel
Lav – middel
Lav
Tabel 2.1 Oversigt over rensning af regnvandet i lukkede bassiner.

Pesticider
Lav

Jævnlig tømning af vejbrønde og især gadefejning fjerner store dele af en forurening
på de befæstede arealer. Denne ”rensning ved kilden” anbefales ofte i andre lande i
stedet for anlæg til rensning.

2.4 Landskab og beplantning

Lukkede bassiner har ingen landskabelig eller rekreativ værdi.

2.5 Begrænsninger for anvendelsen

I tabel 2.2 er lukkede bassiner vurderet i forhold til en række lokale faktorer, som kan
begrænse, ændre eller påvirke udførelsen eller driften.
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Faktor
Udledning til recipient
Grundvand

Påvirkning af anvendelse
På grund af den ringe rensning og forholdsvis dyre anlægsomkostninger, anvendes lukkede bassiner kun når
andre muligheder med bedre rensning ikke er mulig.
Ved placering under grundvandsspejlet skal bassinet opdriftssikres svarende til tom tank/rør.

Bassinets skal funderes på fast bund, og kan således ikke
anlægges i dynd, tørv eller affald uden særlige foranstaltninger.
Pladsforhold/arealkrav Lukkede bassiner kan nemt indpasses både under grønne
friarealer og vej- og parkeringsarealer, så arealet over bassinet kan udnyttes til andre formål.
Jordbundsforhold

Forurening i jorden

Ingen påvirkning af anvendelsen. Hvis der stødes på forurenet jord under anlægsarbejdet, skal det håndteres efter
gældende regler.

Tabel 2.2 Oversigt over forhold, der kan påvirke eller begrænse anvendelsen af lukkede bassiner.
Hvis et lukket bassin overbelastes hydraulisk, vil der normalt ske overløb til recipient.
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3.

Anlægsdele

De væsentligste anlægsdele i et lukket bassin omfatter:
 Forrensning
 Adgangsvej
 Lukket underjordisk bassin
 Indløbsbygværk
 Udløbsbygværk
 Flowregulator
 Kontraklap

Forrensning

Et lukket bassin kræver som minimum, at vandet bliver renset, så sand og større partikler er fjernet, inden vandet ledes til bassinet. Det kan ske ved at vandet renses i en
sandfangsbrønd eller et åbent sandfang. Se metodebeskrivelserne om ”Sandfangsbrønde” og ”Åbne sandfang”.

Adgangsvej

Der skal være mulighed for at en slamsuger kan tømme sandfangsbrønden. Yderligere
skal der være mulighed for tilsyn af udløbsbygværk og flowregulator.
Hvor det ved de mindre bassiner er vanskeligt at etablere vej til sandfangsbrønden
kan denne evt. flyttes hen til eksisterende vej.

Bassin

Et lukket bassin består af en nedgravet tank, et rør af stor dimension eller regnvandskassetter, udført i beton, stål glasfiber eller plast (kassetter).
Bassinet etableres med tæt bund og sider og med fald på bunden fra tilløb til afløb.
Bunden skal ligge over højeste grundvandsspejl for at forhindre opskydning af bunden
eller bassinet skal opdriftsikres.

Indløbsbygværk

Ved et lukket underjordisk bassin sker tilløbet via en tilløbsbrønd med adgang til bassinet fra terrænniveau. Ved bassinudformning som tank kan tilløbsbrønden være sammenbygget med tanken, og ved et rørbassin kan tilløbsbrønden være udført som en
nedgangsbrønd i starten af rørbassinet.
Tilløbsbrønden udluftes til det fri via en udluftningsbøjning eller –hætte.

Udløbsbygværk

Udløbet fra bassinbunden sker til en ca. 1 meter dyb sandfangsbrønd i bunden af bassinet, hvorfra selve afløbet sker via et udluftet, dykket udløbsrør til en flowregulator
placeret i en brønd nedstrøms for bassinet.
Udløbet sikres mod udledning af bundfældet og flydende stof ved f.eks. at udforme
bunden ved udløbet /sandfangsbrønden med et dykket udløb, som vist på figur 3.1.
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Figur 3.1 Principskitse af afløb fra et lukket bassin.
Ved rørbassiner kan afløbsbrønden udføres som en nedgangsbrønd for enden af rørbassinet, jf. figur 2.1.

Flowregulator med overløb

Det dykkede afløb føre s til en Ø1,25 m nedgangsbrønd med en flowregulator i afløbet,
f.eks. en cyklonvandbremse, jf. metodebeskrivelsen om ”Drosling af afløb”.
Den korrekte type flowregulator vil afhænge af det ønskede maksimale afløbsflow.
I brønden med flowregulatoren etableres et overløb over vandbremsen i niveau med
det ønskede maksimale vandspejl i bassinet under regn.
Fra brønden føres afløbet og overløbet til en udløbsbrønd med afløb til kloak eller
recipient.
Tømmetiden af bassinet vil afhænge af, hvor fyldt bassinet er og hvor hurtigt vandet
løber ud af bassinet gennem det droslede afløb. Bassinet bør dimensioneres, så det
er tømt i løbet 2-3 døgn efter et regnvejr.

Kontraklap

Hvis vandspejlet i kloakken eller recipienten i perioder kan blive højere end vand- spejlet i bassinet, forsynes afløbet og overløbet til udløbsbrønden med en kontraklap for
at forhindre spildevand eller recipientvand stuver tilbage i bassinet, jf. figur 3.2.

Figur 3.2 Principskitse af kontraklap.
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4.

Dimensionering

Et lukket bassin dimensioneres på samme måde som forsinkelsesvoluminet for våde
bassiner og damme. Der benyttes tilhørende regneark til Spildevandskomiteens skrift
30 /1/.

4.1 Forudsætninger

Som forudsætninger for at dimensionere et lukket bassin opstilles krav til:
 Maksimal udløbsmængde
 Hyppighed af overløb

Maksimal udløbsmængde og overløbshyppighed

For nye udløb til Aalborg Kloak A/S´s afløbssystem samt forøgelse af befæstede areal
i eksisterende områder, vil afløbsmængden skulle begrænses svarende til den tilladelse der er meddelt til Aalborg Kloak A/S´s udledning. Dette er typisk 1 l/s/ha.
Det maksimale bassinudløb er i Aalborg Kommune som udgangspunkt 1,0 l/s pr. red.
ha grundareal for udledning til vandløb og søer.
Udledningen og kravene hertil vil dog altid blive vurderet særskilt i forhold til sårbarheden og den hydrauliske kapacitet i den recipient der udledes til.
Det betyder, at der I nogle tilfælde accepteres, at der anvendes en større afledning
end 1 l/s/ red. ha og modsat mindre hvor den hydrauliske kapacitet ikke er så stor /4/.
Accepten kan altså opnås såfremt det kan dokumenteres, at vandløbets hydrauliske
kapacitet tillader det. Sker udløbet til havet vil det maksimale udløb variere. Aalborg
Kommune vil altid basere det endelige krav på en individuel vurdering.

Flowregulator

Den installerede vandbremse dimensioneres efter den aktuelle udløbsmængde i l/s.
Se metodebeskrivelse for ”Drosling af afløb”.

Forrensning

For metoden forudsættes generelt, at vandet som minimum renses gennem en sandfangsbrønd, inden det ledes til det lukkede bassin.

4.2 Bassinets størrelse

Bassinets forsinkelsesvolumen dimensioneres i Aalborg Kommune efter Spildevandskomiteens skrift 30 /1/ og det tilhørende regneark
Der benyttes en overløbshyppighed på mellem 1 gang hvert 5. eller 10. år samt et
afløb på 1l/s/ red.ha.
I de efterfølgende regneeksempler dimensioneres et lukket bassin med udløb til
en regnvandskloak. Bassinet dimensioneres for overfladevand fra 3 forskellige typer bebyggelse. Det er ved beregning af forsinkelsesvolumenet forudsat, at kommunen har opstillet krav om et maks. udløb på 1,0 l/s/red.ha grundareal, sikkerhedsfaktor er 1,3, hydrologisk reduktionsfaktor er 0,9 samt, at overløb til recipient
ikke sker oftere end en gang hvert 5. år. Regneeksemplerne er beliggende i Nibe
med koordinaterne X: 539.862; Y: 6.315.837.
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Eksempel
Der ønskes etableret et lukket bassin til forsinkelse af overfladevand fra en
kontorbygning med et samlet grundareal på 15.000 m2.
Der skal ledes overfladevand fra et samlet tagareal på 3.500 m2 til, 1.500 m2
vejareal og 5.000 m2 parkeringsareal til bassinet. Udløb fra bassin er 1 l/s, da
det reducerede areal der afvandes er på 10.000 m2 = 1 ha.red.
Forsinkelsesvolumenet for bassinet findes ved indtastning i regneark:

Volumenet af bassinet bliver således 605 m3.
Tabel 4.1 viser resultatet af beregningerne fra de 3 bebyggelsestyper.
Bebyggelse

Grundareal
m2

Red. areal
m2

Parcelhus
760
140
Boligejendom
6.000
1.500
Kontorbygning
15.000
10.000
Tabel 4.1 Beregning af bassinstørrelser for 3 bebyggelser.

Forsinkelsesvolumen
m3
8
91
605
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5.

Drift og vedligehold

I tabel 5.1 er vist en oversigt over drift og vedligehold af lukkede bassiner.
Jævnligt

Efter behov

Aktivitet
Tilsyn og rensning af brønde, vandregulator og kontraklap

Hyppighed
Regelmæssigt efter regnvejr

Tømning af sandfangsbrønd eller
åbent sandfang

1 gang årligt eller når det er
50 - 75 % fyldt

Oprense sedimenteret materiale fra
bunden i bassinet

Efter behov. Hvert 5. til 15. år

Tabel 5.1 Drift og vedligehold af lukkede bassiner.
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1.

Datablad

Ved opstuvning på terræn indrettes områder, så regnvand kan stuve midlertidigt op på
befæstede eller grønne arealer under nedbør. Hermed forsinkes og evt. nedsives vandet, inden det ledes til f.eks. LAR-anlæg eller til afløbssystemet. Der er normalt opstuvet vand på terræn nogle timer til 2-3 dage efter et regnvejr. Herefter er arealet tømt
for vand og kan indgå i den normale brug af området indtil næste regnvejr.
På både befæstede og ubefæstede grønne arealer forsinkes regnvandet ved at drosle
afløbet fra arealet, hvorved regnvandet stuver op. På ubefæstede arealer kan der under det indrettede område være sand/grus og yderligere en faskine, som fremmer forsinkelsen og nedsivningen af vandet.
Arealer til opstuvning af vand på terræn kan udføres ved at sænke arealet, etablere
høje kantsten eller støttemure eller ved at regulere højden på terrænet.

Figur 1.1 Eksempel på areal til opstuvning af vand.
Opstuvning på terræn kan anvendes på mindre arealer ved parcelhuse, men har mere
berettigelse på større anlæg som skoler, industri, boligforeninger, karrébebyggelser,
rekreative områder mv. Eksempler på egnede arealer til midlertidig opstuvning er f.eks.
sænkede pladser, boldbaner og p-arealer. Mange arealer benyttes alligevel ikke under
regnvejr. Det vil derfor ikke være til gene, hvis der stod vand nogle timer i f.eks. en del
af et gårdrum.
Opstuvning på terræn bruges, hvor der er behov for at forsinke og evt. nedsive større
mængder regnvand, så disse ikke overbelaster kloakken og recipienten. Opstuvning
på terræn kan i mange tilfælde kombineres med LAR-metoder, se f.eks. metodebeskrivelserne om ”Faskiner” og ”Regnbede”.
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Væsentligste egenskaber

Drift og vedligehold

a)

b)

Fordele

Ulemper

a)
a)+b)

a)

b)
Økonomi

a)
b)

Reduktion af vandvolumen
Reduktion af intens regn
Fjernelse af suspenderet stof
Fjernelse af kvælstof
Fjernelse af tungmetaller
Fjernelse af oliestoffer
Fjernelse af pesticider

a) Befæstet
areal

b) Ubefæstet areal

Ingen Høj
Lav / Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen /Lav/Høj
Afhænger af udformning og
materialevalg

Lav - middel
Høj
Middel - høj
Lav
Middel – høj
Middel – høj
Høj

Landskabelig værdi
Lav - Middel
Som for et almindeligt befæstet areal
Rengøring og fejning af arealer efter opstuvning
Behov for spuling af evt. drænledninger og tømning af sandfangsbrønde
Opsamle affald
Tilsyn og rensning af sandfangsbrønd
Græsslåning af skråninger
Inspicere skråninger for skader
Oprense bundfældet materiale
Økonomisk fordelagtigt ved nyanlæg af pladser mv.
Arealet kan udnyttes rekreativt og indgå i den normale brug af
arealet, når der ikke er opstuvet vand.
Magasinerer og forsinker vandet inden udløb til afløbssystem eller recipient
Reducerer vandhastighed i udløbet, så erosion af recipient undgås
Nogle belægninger kan kun tåle opstuvning i et begrænset tidsrum
Borgere skal vænne sig til vand på terræn ved nedbør Kan være
dyrt at omdanne eksisterende arealer
Kan blive uæstetisk ved dårlig forrensning og/eller manglende
oprensning af bundfældet materiale
Gener fra fluer og myg fra bundfældet materiale kan forekomme
Relativ ringe renseeffekt i forhold til våde bassiner
Lave anlægs- og driftsudgifter.
Høje anlægsudgifter og lave til middel driftsudgifter

Tabel 1.1 Metodeoversigt.
Samlet vurdering af egenskaber for opstuvning på befæstet og ubefæstet terræn i forhold til afledning af regnvand direkte til regnvandssystem eller recipient ses af figur
1.2. Hvor der ikke er angivet nogen værdi, vurderes metoden ikke at have nogen væsentlige fordele eller ulemper i forhold til at lede regnvandet direkte til regnvandssystem/recipient.
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Opstuvning på terræn med nedsining

Figur 1.2 Samlet vurdering af egenskaber.
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2.

Generel beskrivelse

2.1 Opbygning og funktion

Ved opstuvning på terræn indrettes lokale områder, hvor det kan accepteres, at regnvand stuver op på terræn. Dermed forsinkes vandet, og risikoen for oversvømmelser/overbelastning andre steder mindskes. Metoden bruges mange steder i udlandet.
Arealer til opstuvning er mindre lavninger, der typisk har én funktion under tørvejr
(f.eks. en lille afgrænset boldbane) og en anden midlertidig funktion som regnvandsbassin under kraftig nedbør. Normalt vil det opstuvede vand have en dybde på 5-30
cm.
Metoden kan primært bruges på pladser (f.eks. åbne byrum, P-pladser, rekreative områder, lege- og opholdsområder, gårdrum) eller på andre arealer uden kørende trafik.
Opstuvning på kørebaner accepteres normalt ikke.
Områder til midlertidig opstuvning kan ofte udføres på en simpel måde, f.eks. ved at
indrette arealer, som er lidt sænkede i forhold til det omgivende terræn. Niveauspring
kan etableres på mange måder, f.eks. ved at etablere kantsten og/eller regulere terrænet i bløde kurver.
Normalt dimensioneres regnvandsafledning i et område således, at nedbørsmængder
op til en vis mængde kan afledes med det samme via kloakken hhv. regnvandssystemet. Når det regner kraftigere end denne fastsatte dimensionsgivende nedbør, kan
regnvandet ikke ledes væk i kloakken og vil derfor stuve op lokalt, til der er plads i
kloaksystemet igen. Ved nærværende metode indrettes / anvendes befæstede og
ubefæstede områder således, at opstuvning lokalt kan accepteres at ske meget oftere
end normalt.
Ved en hensigtsmæssig udformning og dimensionering kan der ofte spares en del af
de traditionelle dyre kloakløsninger med store og dybe ledninger, som ellers skal føre
al regnvand hurtigt videre.
Fordelene er størst ved:
 nyetablering eller større renoveringer/omdannelser af områder.
 tidlig indtænkning i projektet for en konkret opgave. Ved tidlig fokus på indretning af lokale arealer, hvor vandet må stuve op, kan der være større besparelser i forhold til en traditionel kloakløsning.
Opstuvning på terræn har fællestræk med flere af de andre metoder. Se metodebeskrivelserne for ”Render og grøfter” og ”Regnbede”.
For at tilbageholde / opstuve regnvandet midlertidigt skal afløbet drosles, jf. metodebeskrivelsen om ”Drosling af afløb”.
Anvendelsen af områder med opstuvende vand skal altid ske under hensyn til trafiksikkerhed og tilgængelighed på arealerne, under og indtil vand på områderne er forsvundet igen. Der kan efter opstuvningen af vand være behov for ekstra rengøring af
arealerne.
Nedenfor er vist forskellige eksempler på pladsarealer, hvor opstuvning under nedbør
kan tillades:
 Parkeringspladser, oplagspladser mm.
 Rekreative arealer og pladser
 Boldbaner / multibaner
 Skaterbaner
 Ubefæstet areal
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P-pladser, oplagringspladser mm.

Parkeringsarealer, oplagspladser og lignende store arealer kan indrettes, så kortvarig
opstuvning kan accepteres.
Figur 2.1 viser et eksempel på en mindre parkeringsplads, som indrettes med to langsgående arealer, hvor vandet kan stuve op under nedbør, og hvor der er etableret et
kraftigt droslet afløb til hovedkloakken. Udførelsesmæssigt kan opstuvningsgrøften
udføres på mange måde.

Figur 2.1 Eksempel på område med frit vand mellem parkeringspladserne under
nedbør.

Rekreative arealer og pladser

Anvendelsen af lege- og opholdsområder i byen vil ofte være meget begrænset i perioder med regnvejr. Mange steder kan man derfor indrette dele af områderne med forsænkede arealer, hvor man accepterer oversvømmelse i perioder. Det skal i hvert enkelt tilfælde vurderes, hvor lang tid området kan være vanddækket.
Ved indretning af lege- og opholdsområder, både med og uden fast inventar, er der et
utal af spændende muligheder.
Figur 2.2 viser et eksempel på en plads, som er udført som et sænket areal, der kan
oversvømmes periodevis.
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Figur 2.2 Eksempel på et areal, som er udført i sænket niveau og anvendt til regnvand under kraftigt nedbør.
Det bør overvejes at indrette områder i flere forskellige niveauer, så mindre nedbør
ikke oversvømmer et stort område med 3 cm vand, men i stedet oversvømmer et mindre areal med f.eks. 50 cm. Figur 2.3 viser et gårdmiljø, hvor der er indrettet to niveauforskudte opholdsarealer og med fast inventar i oversvømmelsesområdet.
I eksemplet er der etableret to murede grillpladser samt et gyngestativ i det område,
som oftest er oversvømmet, mens det lidt højere beliggende areal med borde og
bænke kun sjældnere oversvømmes. Inventar, planter mv. vælges under hensynstagen til den periodevise oversvømmelse. Tagvand fra karréerne kan strømme i åbne
kanaler eller grøfter hen til det sænkede areal, ligesom løsningen kan kombineres med
nedsivning via faskiner eller regnbede.

Figur 2.3 Princip for gårdrum med to forskudte rum, hvor opstuvning kan ske.
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Indretning af f.eks. et gårdrum i flere lidt forskudte niveauer vil give et langt hyggeligere
og rarere miljø for både voksne og børn. Ved udformning af anlæg skal den normale
funktion af området (dvs. i tørvejr) vurderes i forhold til, hvor tit og hvor længe arealet
må forventes at være oversvømmet.

Boldbaner/multibaner

Mindre boldbaner og lignende legeområder anvendes sjældent under nedbør. Regnvand fra tagflader og tilstødende asfaltarealer kan ledes til en sænket boldbane, hvor
det forsinkes før det ledes videre via et droslet afløb, jf. figur 2.4 og 2.5.

Figur 2.4 Eksempel på boldbane, der kan bruges til opstuvning.

Figur 2.5 Sænket boldbane på skole vist i tørvejr og under nedbør.

Skaterbaner

Skaterbaner er områder som sjældent benyttes i regnvejr. De vil kunne udformes således, at oversvømmelse kan accepteres under nedbør, jf. figur 2.6.
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Figur 2.6 Eksempler på skaterbaner, som kan indrettes til opstuvning af regnvand
under nedbør.

Ubefæstet areal

Opstuvning på ubefæstet terræn etableres typisk som et græsklædt areal med relativt
flade skråninger og en svagt hældende bund fra tilløb mod udløb. Arealet kan i tørvejr
anvendes til boldbaner, legepladser mv.
Bunden af arealet kan være græsklædt eller dækket af grus/mindre sten. Ved en græsklædt bund vil arealet fremstå som en del af det omgivende terræn, når det er tørt.
Omvendt er der risiko for, at græsset samler aflejret materiale, og kan tage skade af
vandet, ved hyppige oversvømmelser. Grus og sten i bunden betyder umiddelbart mindre vedligeholdelse, men også at arealet fremstår tydeligere i landskabet. Der er endvidere risiko for at sand og mindre affald forsvinder mellem stenene og på sigt forringer
nedsivningsevnen. Figur 2.7 viser et billede af et areal med sten i bunden, der er anlagt
i et boligområde.

Figur 2.7 Eksempel på areal med sten i bunden.
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Under bunden af arealet kan der være en faskine til yderligere at magasinere og nedsive vandet.
Figur 2.8 og 2.9 viser eksempler på ubefæstede arealer med nedsivning.

Figur 2.8 Eksempel på ubefæstet areal med nedsivning og tilløb via en rende og befæstede arealer.

Figur 2.9 Eksempel på ubefæstet areal med nedsivning, tilløb via rende og underjordisk rør.

Afløb via overløb

Regnvandet kan ledes til det ubefæstede areal via render direkte fra tagnedløb,
strømme af fra de omkringliggende arealer eller fra vejbrønde eller overløb fra andre
regnvandsanlæg. Inden vandet ledes til arealet skal sand og grovere partikler være
fjernet. Det kan enten ske ved, at vandet strømmer over ru overflader, ved at vandet
passerer en rist og en sandfangsbrønd eller et åbent sandfang. Se metodebeskrivelse
om ”Sandfangsbrønde” og ”Åbne sandfang”.
Afløbet sikres mod udledning af bundfældet materiale ved at udforme bunden ved udløbet med en ru overflade, f.eks. med håndsten og etablere en lille sump med et dykket
udløb. Der skal etableres en sikkerhedsrist foran frilagte større tilløbs- og afløbsrør, så
børn, hunde mv. ikke kan kravle ind i rørene.
Hvis arealet ligger lavt kan der være risiko for, at vandet fra kloakken eller recipienten
under et regnvejr stuver tilbage. For at undgå dette placeres der til sidst en brønd, hvor
afløbet og overløbet er forsynet med en kontraklap, så vandet fra kloakken eller recipienten ikke kan løbe tilbage på arealet.
Der er mulighed for at placere flere mindre arealer indpasset i området, så hvert areal
ikke bliver for stort. Arealerne kan da have overløb til et fladt, grønt område, hvor overløbsvandet kan sive ned. Det er også muligt at kombinere med våde bassiner, så de
11/21

våde bassiner optræder som en eller flere fordybninger på arealet. Hermed øges både
den landskabelige værdi og levemulighederne for planter og dyr. Se også Metodebeskrivelsen om Våde bassiner og damme.

2.2 Krav fra myndigheder

Opstuvning på terræn vil i mange tilfælde skulle kombineres med andre LAR-løsninger
eller forsinkelsesmetoder, som f.eks. render/grøfter, drosling af afløb, faskiner m.v.,
som kræver tilladelse efter bygge og miljølovgivningen, såfremt regnvandet ønskes
nedsivet, udledt til recipient eller tilsluttet kloaksystemet.
Med hensyn til tilladelser der er nødvendige efter miljøbeskyttelsesloven og byggeloven ved etablering af LAR-løsninger henvises til notatet:
”Generelle krav fra myndigheder ved etablering af LAR”
Det er vigtigt, at arealer befæstes, således at fodgænger- og opholdsarealer er jævne,
faste og skridsikre. På offentlige vej og parkarealer skal det sikres, at der er en god
tilgængelighed for gangbesværede, og det kan stille særlige krav til udformningen af
arealer, som anvendes til opstuvning af vand under nedbør.
Høje kantsten / niveauspring på arealer, hvor der sker kørsel, skal nøje vurderes i
forhold til passage for gående - herunder handicappede - men også vurderes i forhold
til trafik og fare ved påkørsel.

2.3 Renseeffekt

Når regnvandet stuver op på terræn vil en del materiale bundfældes på arealet. De
befæstede arealer bør derfor fejes efter hver opstuvning, så sand, partikler mv. fjernes
inden næste regnskyl. Opstuvning på befæstede arealer vil derfor kun føre til en begrænset rensning af vandet ved at stofferne bundfældes og bindes til det bundfældede
materiale. Der vil kunne ske en mindre tilbageholdelse af suspenderet stof, når der
fejes efter hvert regnskyl.
Jævnlig tømning af vejbrønde og især gadefejning fjerner store dele af en forurening
på de befæstede arealer. Denne ”rensning ved kilden” anbefales som supplement til
øvrig rensning af overfladevandet.
Der sker en vis rensning af regnvandet på de ubefæstede arealer ved at stofferne
bundfældes, bindes til det bundfældede materiale og fordamper. Der sker endvidere
en rensning via et lille optag af stoffer i græsset og en nedbrydning vha. sollys. Hvis
der sker nedsivning fra det ubefæstede areal, sker der også en vis rensning af vandet,
når det passerer igennem jordlagene. Her vil der yderligere ske en filtrering gennem
jordlagene og en binding af stofferne til jorden.
I tabel 2.1 er der givet en vurdering af, hvordan opstuvning på terræn renser vandet
for forskellige stoffer. Vurderingen er inddelt i tre klasser: høj, middel og lav.
Suspenderet stof
Tungmetaller Oliestoffer
Pesticider
Befæstet areal
Ingen – lav
Ingen
Ingen
Ingen
Ubefæstet areal
Middel - høj
Middel - høj
Middel - høj
Høj
Tabel 2.1 Oversigt over rensning af regnvandet ved opstuvning på terræn.

2.4 Landskab og beplantning

Tilbageholdelse af vand på terræn ved at anvende kantsten eller andre former for niveauspring vil ofte kunne udformes, så anlægget fremtræder forholdsvis anonymt under tørvejr, og så funktionen kun konstateres ved nedbør, jf. eksemplerne i afsnit 2.1.
Opstuvning kan indpasses i det omgivende miljø. Hvor det er i byrum af rekreativ betydning, vil det være nærliggende at kombinere opstuvning på terræn med LAR- eller
forsinkelsesmetoder, så som render og grøfter, regnbede eller bassiner. På denne
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måde kan opstuvning på terræn lede regnvandet til andre løsninger, hvor det også kan
have en legende og inspirerende funktion.
De ubefæstede arealer er ofte dækket af græs, der kan være blandet med andre planter. Disse planter kan fremme arealets landskabelige værdi, stabilisere skrænterne,
forhindre erosion og fungere som levested for naturlig planter og dyr. For mere detaljeret information henvises til metodebeskrivelsen om ”Render og grøfter”.
Frøblandinger med engvegetation kan være en god løsning, idet vedligeholdelsen begrænser sig til slåning en enkelt gang i efteråret, og der kan opnås et særligt udtryk i
området.
Med flade skrænter og passende beplantning minimeres risikoen for ulykker. Indhegning bør undgås, eftersom områdets herlighedsværdi derved mindskes og samtidig
besværliggør arealets og beplantningens vedligehold. Desuden hænger affald og død
vegetation fast i hegnet, ligesom det forhindrer større dyr i at krydse området.
Større synlige ind- og udløbsrør, skal af sikkerhedshensyn være forsynet med rist.
Redningskrans kan evt. være tilgængelig, hvis vanddybden kan overstige 1,2 m. Oplysningstavler kan være med til at informere brugere af området om arealets funktion.
Dette er særligt vigtigt, hvis arealet samtidig tjener andre formål.

2.5 Begrænsninger for anvendelsen

I tabel 2.2 er opstuvning på tætte befæstede arealer vurderet i forhold til en række
lokale faktorer, som kan begrænse, ændre eller påvirke udførelsen eller driften. I tabel
2.3 er vist vurderingen for ubefæstede arealer.
Faktor
Grundvand

Påvirkning af anvendelse
Der sker ikke nedsivning af vand.
I områder, hvor grundvandsspejlet står højere end bunden af et fast belagt sænket areal, skal man være opmærksom på risiko for opskydning af bunden på grund af
vandtryk.
Jordbundsforhold
Ingen
Pladsforhold/arealkrav
Opstuvning på terræn udnytter eksisterende arealer og
kræver således ikke ekstra plads.
Det er vigtigt at sikre, at der ikke sker opstuvning på arealer, hvor der er kørende trafik, eller hvor det vil give anledning til gener for mennesker, huse, beplantning, inventar eller andet. Ved opstuvning langs kantsten er det
vigtigt at vælge en udformning og et sted, hvor vandet
ikke generer hverken i form af aquaplanning, sprøjt, kritisk niveauspring for cyklister eller gående eller giver glatføreproblemer om vinteren
Forurening i jord
Ingen
Tabel 2.2 Oversigt over forhold, der kan påvirke eller begrænse anvendelsen af opstuvning på tætte befæstede arealer.
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Faktor
Grundvand

Jordbundsforhold
Pladsforhold/arealkrav
Forurening i jorden

Påvirkning af anvendelse
Arealet skal ligge over grundvandsspejlet. Grundvandsspejlets maksimale niveau på stedet kan derfor begrænse den
mulige dybde af opstuvningen og dermed volumen.
Ved placering i meget sårbare grundvandsindvindingsområder, kan der kræves, at arealet forsynes med en tæt membran.
Arealet kræver, at jorden er stabil ved de valgte skråninger
og vandspejlsvariationer, og kan således ikke anlægges i
dynd, tørv, affald, plastisk ler eller lignende materialer.
Arealet kan nemt indpasses i grønne friarealer, men kræver
meget plads på grund af de flade skråninger.
Der kan som udgangspunk ikke nedsives vand i områder
med forurenet jord, da der er risiko for, at forureningen ledes
med ned til grundvandet. Arealer i byzonen er områdeklassificeret, dvs. jorden vurderes at være lettere forurenet. Forureningen ligger typisk i de øvre jordlag og består af komponenter, som er bundet hårdt til jorden. Nedsivning kan
som regel også tillades her, når blot der tages hensyn til den
konkrete forurening (f.eks. nedsivning etableres under de
øvre jordlag). Kommunen skal altid foretage en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Regnvand kan indeholde forurenende stoffer, som kan afsættes i jorden, når regnvandet nedsives. Der kan dermed
ske en ophobning af forurenende stoffer i jorden, hvilket kan
betyde, at der skal tages særlige forholdsregler ved efterfølgende håndtering af jorden.
Tabel 2.3 Oversigt over forhold, der kan påvirke eller begrænse anvendelsen af opstuvning på ubefæstede permeable arealer.
Det vil kræve en vis tilvænning at have vand på terræn, idet borgerne vil tro, at det er
en tilstopning af kloakken, som medfører, at der stuver vand op på f.eks. en del af en
parkeringsplads.
Det kan derfor overvejes at udforme anlæggene og informationen, så det fremgår, at
her vil der ske opstuvning under nedbør, og at det ikke er en fejl.
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3.

Anlægsdele

De væsentligste anlægsdele i opstuvning på terræn omfatter:
 Befæstet eller ubefæstet areal
 Sandfang
 Indløbsbygværk
 Udløbsbygværk
 Flowregulator
 Kontraklap

Befæstet eller ubefæstet areal

Opstuvning på terræn kræver, at der etableres en lavning og en begrænsning, som
holder vandet der, hvor det må stuve op, og at afløbet drosles, så det sikres, at vandet
tilbageholdes som planlagt og ledes langsomt videre til LAR-anlæg, recipient eller hovedkloak.
Det kan overvejes at etablere et overløb, som sikrer, at der maksimalt kan stuves vand
op til en bestemt højde, f.eks. 30 cm.
Der kan anvendes almindelige udendørsmaterialer til faste belægninger, afløbsanlæg,
kantbegrænsning mv. Almindelige materialer til udendørs brug vil normalt kunne tåle,
at de periodevis i kortere tid står under vand.
Ubefæstede arealer kan tilsås med græs eller beklædes med grus/sten. Arealet skal
ligge over højeste grundvandsspejl. På arealer, som modtager vejvand og/eller ved
meget sårbare grundvandsforekomster, kan der etableres en tæt membran i bunden
op til maksimal vandspejl. En sådan membran kan i så fald etableres - enten som en
plastmembran eller en lermembran.
Arealer med nedsivning kan evt. etableres med en faskine under arealet. Vedrørende
en eventuelt underliggende faskines funktion og udformning henvises til metodebeskrivelsen om ”Faskiner”.
Større niveauforskelle skal etableres i flere spring, ved at lade terrænet skråne eller
ved deciderede støttevægge. Der findes forskellige betonsten, som kan opbygges til
støttevægge i op til flere meters højde, jf. figur 3.1 nederste række.

Figur 3.1 Eksempler på forskellige kanter til opstuvning af vand.
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På figur 3.1, midterste række, er vist to figurer med afvanding. Figuren til venstre viser
afvanding via en speciel hul kantsten, og figuren til højre viser en drænrende med rist
og afløb til kloak placeret ved en kantsten
Den hule kantsten fungerer principielt som en sammenbygget drænrende og kantsten.
Der er huller ind i kantstenen med jævne mellemrum, og de hule kantsten kan benyttes, hvor der ikke ønskes langsgående afvandingsriste. Hvis der lægges nyt slidlag på
vejbanen, skal det sikres, at vandet stadig kan løbe væk gennem hullerne i kantstene.
Alternativt skal kantstenen hæves.
Afhængig af faldforholdene kan der udnyttes et mindre forsinkelsesvolumen i de større
kantstensmodeller. Kantstenene er dog låst i højden i forhold til faldet på det tilstødende terræn. Det vil i praksis begrænse kantstenenes udbredelse til mindre steder
med speciel problematik, f.eks. oven på en parkeringskælder, hvor der kun er lidt jord.

Sandfang

Der bør etableres sandfang før udledning på befæstet eller ubefæstet areal, så sand
og større partikler er fjernet, inden vandet ledes til arealet. Det kan ske ved at vandet
renses i en sandfangsbrønd eller et åbent sandfang. Se metodebeskrivelserne om
”Sandfangsbrønde” og ”Åbne sandfang”.

Indløbsbygværk

Indløb kan udformes efter samme principper som for våde bassiner, se metoden Våde
bassiner og damme.

Udløbsbygværk

Udløbet fra opstuvningsarealet sker til en ca. 1 meter dyb sandfangsbrønd i bunden af
området, hvorfra selve afløbet sker via et udluftet, dykket udløbsrør til en flowregulator
placeret i en brønd nedstrøms for arealet.
Udløbet sikres mod udledning af bundfældet og flydende stof ved at udforme bunden
ved udløbet med en ru overflade, f.eks. med håndsten samt ved at etablere den lille
sump i sandfangsbrønden med et dykket udløb, som vist på figur 3.2.

Figur 3.2 Principskitse af afløb fra et areal med opstuvning af regnvand.

Flowregulator med overløb

Afløb fra arealerne føres til en Ø 1,25 m nedgangsbrønd med en flowregulator i afløbet,
f.eks. en cyklonvandbremse, jf. metodebeskrivelsen om ”Drosling af afløb”.
Den korrekte type flowregulator vil afhænge af det ønskede maksimale afløbsflow.
I brønden med flowregulatoren etableres et overløb over vandbremsen i niveau med
det ønskede maksimale vandspejl på terrænet under regn.
Fra brønden føres afløbet og overløbet til en udløbsbrønd med afløb til regnvandssystem eller recipient.
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Tømmetiden af bassinet vil afhænge af, hvor fyldt bassinet er, hvor hurtigt vandet siver
ned, og hvor hurtigt vandet løber ud af bassinet gennem det droslede afløb. Arealerne
bør dimensioneres, så det er tømt i løbet 2-3 døgn efter et regnvejr.

Kontraklap

Hvis vandspejlet i kloakken eller recipienten i perioder kan blive højere end vandspejlet
på arealet, forsynes afløbet og overløbet til udløbsbrønden med en kontraklap for at
forhindre kloakvand (regnvand eller opspædet spildevand) eller recipientvand stuver
tilbage, jf. figur 3.3.

Figur 3.3 Principskitse af kontraklap.
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4.

Dimensionering

4.1 Fysisk udformning

Kantsten sættes normalt i kantstensbeton i henhold til brolæggernormen /1/.
I områder, hvor grundvandsspejlet står højere end bunden af et fast belagt sænket
areal, skal man være opmærksom på risiko for bundbrud og vandtryk på bunden.
Ved anvendelse af højere elementer til støttemurer skal disse dimensioneres for jordtryk på bagsiden. Der skal normalt etableres dræning af støttemurer for at hindre vandtryk på murens bagside mod jorden. Hvor opstuvning af vand sker langs en væg, som
ikke har jordstøtte på bagsiden, skal tætheden overvejes, og væggen skal dimensioneres for vandtrykket under stuvning. Er der jord på bagsiden, skal der normalt ikke
dimensioneres for vandtryk ved stuvning.
Det skal endvidere sikres, at der er volumen nok til rådighed, til at vandet kan stuve
op.
Ved den endelige udformning af området til opstuvning skal følgende kendes og overvejes:


En samlet koteplan for lokalområdet som sikrer, at vandet strømmer som planlagt, og at det kun stuver op der, hvor man ønsker det.



Sænkede arealer bør ikke være lavere end, at afløb kan foregå ved gravitation.



Det bør overvejes, om regnvand må afstrømme direkte til stuvning, eller om
det skal forbi et sandfang først for at fjerne partikler.



Arealet skal så vidt muligt være selvrensende, eller der skal være gode muligheder for maskinel renholdelse.



Bund af område med opstuvning skal have fald mod afløb.



Sikkerhed i forhold til små børn, når der kun sker opstuvning i perioder, jf.
metodebeskrivelsen om ”Våde bassiner og damme”.



Være opbygget af materialer som kan tåle at stå under vand periodevis.



Anlægget (volumen, maksimal vandspejlskote, afløb mv.) skal dimensioneres
til de oplyste krav for evt. maksimal afledning, middelopholdstid på arealet
og/eller årlig afledt mængde.



Står der vand i længere tid, skal anlægget kunne tåle is, og til- og afløb skal
kunne fungere selv med is i anlægget.

4.2 Hydraulisk dimensionering

Ved udløb til recipient skal volumenet til opstuvning på terræn dimensioneres på
samme måde, som volumenet i bassiner, jf. metodebeskrivelsen om ”Lukkede bassiner” samt ”Våde bassiner og damme”.
Hvis opstuvningsarealet bruges som et magasin før et LAR-anlæg med nedsivning
(f.eks. faskine under arealet), vil den dimensionsgivende udløbsmængde fra arealet
svare til nedsivningsevnen i faskinen eller jorden. For dimensionering af dette volumen
henvises til metoden ”Faskiner” eller ”Nedsivning på græsarealer”. Faskinens magasin
vil indgå som en del af opstuvningsarealets forsinkelsesvolumen.
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Såfremt udløb sker til Aalborg Kloak A/S´ afløbssystem vil afløbsmænden skulle drosles, hvis der er tale om udvidelse af eksisterende befæstet areal eller nyt opland. Som
hovedregel skal udløb drosles til 1 l/s/ha.
Eksempel
En boligejendom på 6.000 m2 har et befæstet areal til parkering, gårdmiljø mv. på
900 m2. Regnvandet skal opstuves på terræn under kraftig regn. Der kan afledes 1,0
l/s pr. ha til nærliggende vandløb, og der sker overløb til recipient ikke oftere end en
gang hvert 5. år.
Afledning af 1,0 l/s pr. ha svarer til et afløb på: 1,0 l/s/ha ∙ 6.000 m2 /10.000 m2/ha =
0,6 l/s
Da oplandet er <2 ha beregnes forsinkelsesvolumenet til:
450 m3/reduceret ha opland ∙ 900 m2/10.000 m2/ha = 41 m3
Med en maksimal vandhøjde på f.eks. 25 cm på arealet, der er egnet til opstuvning,
giver det et areal på ca. 164 m2.
I tabel 4.1 er vist resultatet af den tilsvarende beregning for et parcelhus og for en
kontorbygning med en op stuvningshøjde på 25 cm.
Bebyggelse
Parcelhusgrund
Boligejendom
Kontorbygning

Grundareal
m2
760
6.000
10.000

Befæstet areal til
parkering mv.
m2
50
900
2.500

Forsinkelsesvolumen
m3
2,3
41
113

Areal til opstuvningsområde
m2
9
164
450

Tabel 4.1 Beregning af arealer til opstuvning på terræn af regnvand fra befæstede
arealer for 3 bebyggelser.

Hvis vandet fra tagfladerne også skal forsinkes på terræn fås resultaterne i tabel 4.2.
Bebyggelse
Parcelhusgrund
Boligejendom
Kontorbygning

Grundareal
m2
760
6.000
10.000

Befæstet areal til
parkering mv.
m2
190
2.400
6.000

Forsinkelsesvolumen
m3
8,6
108
270

Areal til opstuvningsområde
m2
34
432
1.080

Tabel 4.2 Beregning af arealer til opstuvning på terræn af regnvand fra tage og befæstede arealer fra 3 bebyggelser.
Mere komplicerede anlæg, hvor der er mulighed for, at vandet stuver tilbage fra regnvandssystemet, eller hvor afløb forhindres på grund af høj vandstand i recipient eller
kloak, skal dimensioneres med modeller af det koblede system bestående af recipient,
regnvandssystem og opstuvningsareal.
Dimensionering skal desuden altid ske ud fra de til enhver tid oplyste krav fra myndighederne.
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5.

Drift og vedligehold

Opstuvning på terræn kræver ikke meget drift og vedligehold i forhold til den almindelige vedligeholdelse af afløbsanlæg og pladserne for opstuvning.
Hvor anlæg udføres med dræning af bund eller støttevægge, skal drænledninger og
sandfang tømmes.
Tabel 5.1 viser drift og vedligehold for opstuvning af regnvand på befæstede områder.

Jævnligt
Efter behov

Aktivitet

Hyppighed

Rensning af sandfang og drænledninger

Hvert 1.-2. år

Eftersyn af riste for forstoppelse

Hvert år

Fejning af område med opstuvning

Efter hver opstuvning

Tabel 5.1 Drift og vedligehold for befæstede områder med opstuvning på terræn.
I tabel 5.2 er vist en oversigt over drift og vedligehold af ubefæstede områder.

Jævnligt

Aktivitet

Hyppighed

Tilsyn og rensning af riste i indløb, udløb,
flowregulator og kontraklap

Regelmæssigt efter regnvejr

Opsamle affald og tømme affaldsbeholdere

Regelmæssigt – hver 14.
dag

Tømning af sandfangsbrønd eller åbent
sandfang

1 gang årligt eller når det
er 50 - 75 % fyldt

Slå græs på skrænter og i bund af opstuv- Hver måned i vækstsæsonen
ningsareal

Efter behov

Kontrol af nedsivningsevne (arealet skal
være tømt i løbet af 3 døgn efter et regnvejr)

1 gang årligt.

Oprense sedimenteret materiale fra bunden af opstuvningsområdet

Efter behov. Hvert 5. til 15. år

Reparer og efterfyld eroderede skrænter
og anden ødelæggelse

Når nødvendigt

Tabel 5.2 Drift og vedligehold af tørre åbne bassiner.
For at reducere vedligeholdelsen kan der med fordel sættes en række affaldsbeholdere op i nærheden af opstuvningsområderne.
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1.

Datablad

Overfladevand fra tage, veje og pladser forsinkes og nedsives eventuelt i et åbent
delvist vandfyldt bassin, dam eller sø. Fra det våde bassin er der et droslet udløb, så
vandmængden fra bassinet begrænses, og der kun ledes en fastlagt vandmængde
videre til et andet LAR-anlæg, recipient eller offentlig kloak (regnvandssystem).
Der sker en god rensning af vandet i et vådt bassin. Suspenderet stof fjernes ved
bundfældning i bassinet, organisk stof nedbrydes biologisk via planteoptag og olie
nedbrydes af solens lys. Inden bassinet skal vandet være renset i et lukket eller åbent
sandfang.

Figur 1.1 Eksempel på et vådt bassin.
Et vådt bassin kan etableres på større grønne områder og give området en høj
rekreativ værdi. Bassinet fungerer som et magasin, og renser vandet før andre LARmetoder som f.eks. nedsivning i faskiner.
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Væsentligste egenskaber

Drift og vedligehold

Fordele

Ulemper
Økonomi

Reduktion af vandvolumen
Lav
Reduktion af intens regn
Høj
Fjernelse af suspenderet stof
Høj
Fjernelse af kvælstof
Lav
Fjernelse af tungmetaller
Høj
Fjernelse af oliestoffer
Høj
Fjernelse af pesticider
Høj
Landskabelig værdi
Middel-høj
Tilsyn og rensning af sandfang, riste, brønde, indløb, udløb
mv. Græsslåning af skråninger
Opsamling af affald
Pleje af græs og planter på skråninger
Fjern bundfald fra bassin
Efterse og reparer skrænter
Eftersyn og vedligehold af evt. hegn om bassin
Magasinerer og forsinker vandet inden udløb til kloak eller recipient
Reducerer vandhastighed i udløbet, så erosion af recipient
undgås
Renser regnvandet inden udledning til recipient eller nedsivning til grundvandet i andre LAR-metoder
Høj rekreativ værdi
Stort arealbehov
Kræver pleje for at bibeholde renseeffekten og den rekreative
værdi
Høje til middel anlægsomkostninger. Kræver udgifter til vedligehold.

Figur 1.2 Metodeoversigt.
Samlet vurdering af våde bassiner og dammes egenskaber i forhold til afledning af
regnvand direkte til regnvandssystem eller recipient ses af figur 1.3. Hvor der ikke er
angivet nogen værdi, vurderes metoden ikke at have nogen væsentlige fordele eller
ulemper i forhold til at lede regnvandet direkte til regnvandssystem/recipient.
Biodiversitet
Vandhygiejne
Teknologi
Selvforvaltning
Renseeffekt
Rekreativ værdi
Lokalt klima
Grundvandsmængde
Grundvandskvalitet
Forsinkelse
Driftsøkonomi
Driftsbehov
Arealkrav
Anlægsøkonomi
-3

-2

-1

0

1

2

3

Figur 1.3 Samlet vurdering af egenskaber.
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2.

Generel beskrivelse

2.1 Opbygning og funktion

Et vådt bassin etableres typisk som et delvis vandfyldt jordbassin (dam eller sø) med
relativt flade græsbeklædte skråninger og banketter samt vandplanter langs bredden.
Bund og sider op til det normale vandspejl udføres med en tæt bund, som enten kan
være lerjord på stedet eller en udlagt bund af ler/bentonit, plast eller naturligt forekommende vandstandsende lag.
Tilløbet kan bestå af overfladevand direkte fra tagnedløb og vejbrønde eller overløb
fra andre LAR-anlæg. På indløbet skal der som minimum etableres en rist og en sandfangsbrønd for at fjerne blade, grene, sand mv. Det anbefales at der etableres et åbent
sandfang eventuelt som en del af det våde bassin inden indløbet til det egentlige bassin, jf. metodebeskrivelsen om ”Åbne sandfang”.
Udløbet kan udføres som et synligt udløb fra bassinet i niveau med det normale vandspejl i tørvejr. Udløbet skal være forsynet med en rist og et såkaldt skumbræt, der
holder flydestoffer tilbage. Udløbet kan også være et dykket udløb, som ikke er synligt,
og hvor vandet løber til en efterfølgende brønd, indtil det normale vandspejl er nået i
bassinet, jf. afsnit 3 om Anlægsdele.
Udløbet indrettes således, at der i tørvejr vil være et fast vandspejl i bassinet. Dybden
af den våde del af bassinet bør være ca. 1-1,5 m på det dybeste sted og ved brinker
ikke mere end 0,3-0,5 meter. Dette skal dels sikre iltede forhold på bunden af bassinet
samt mindske vækst af bundplanter i den dybe del. Af hensyn til sikkerhed skal skråningsanlægget som udgangspunkt etableres med et anlæg 1:5.

Figur 2.1 Skitse af vådt bassin opbygget med terrasser så vandstanden ikke pludselig
bliver dyb.
I brønden efter udløbet etableres en vandbremse med overløb, jf. metodebeskrivelsen
Drosling af afløb. Overløbet bestemmer det højeste vandspejl, der kan være i bassinet
under regn. Overløbet etableres i en højde, som ikke giver generende tilbagestuvninger opstrøms på ejendommen.
Hvor bassinbunden ligger lavt, kan der være risiko for, at vandet fra kloakken eller
recipienten under et regnvejr stuver tilbage i bassinet. For at undgå dette placeres der
til sidst en brønd, hvor udløbet og nødoverløbet fra bassinet er forsynet med en kontraklap, så vandet fra kloakken eller recipienten ikke kan løbe tilbage i bassinet.
Bassinet opmagasinerer regnvandet, indtil regnen ophører. Herefter tømmes bassinet
ned til den normale vandstand i tørvejr. Forsinkelsesvoluminet er voluminet fra vandspejlet efter tømning og op til det højeste vandspejl efter regn jf. figur 2.2.
Tømmetiden vil afhænge af, hvor fyldt bassinet er, og hvor hurtigt vandet løber ud af
bassinet gennem det droslede udløb.
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1—1,5 m

Figur 2.2 Forsinkelsesprincip for vådt bassin.
Figur 2.3 viser en skitse af et vådt bassin med et sandfang inden indløbet, en brønd
på udløbet med et droslet udløb og en efterfølgende brønd, hvor nødoverløbet og udløbet er forsynet med kontraklapper.

Figur 2.3 Eksempel på et vådt bassin med sandfang og dykket indløb.
Våde bassiner kan også placeres uafhængigt af en recipient eller i et område, hvor alt
regnvand skal kobles fra kloaksystemet. Her vil bassinets primære funktion være at
magasinere og forsinke regnvandet samtidig med, at der også sker fordampning og
nedsivning af vandet i for eksempel en tilhørende faskine eller ved strømning på græsarealer.
Ofte placeres der flere mindre bassiner indpasset i området f.eks. forbundet via åbne
render, se figur 2.4. Bassinerne kan da have overløb til et fladt, grønt område, hvor
overløbsvandet kan sive ned. Det er også muligt at kombinere våde og tørre bassiner,
så de våde bassiner optræder som en eller flere fordybninger i et tørt bassin. Hermed
øges både den landskabelige værdi og levemulighederne for planter og dyr.
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Figur 2.4 Eksempel på en kombination af åbne render og våde bassiner.

2.2 Krav fra myndigheder

Med hensyn til tilladelser der er nødvendige efter miljøbeskyttelsesloven ved etablering af LAR-løsninger henvises til notatet
”Generelle krav fra myndigheder ved etablering af LAR-anlæg”
Aalborg Kommune, Miljø kræver generelt, at skråningsanlægget etableres med anlæg
1:5, således at overgangen fra det omgivende terræn til bassinet ikke er stejlt. Dette
krav er både af hensyn til ønsket om at skabe rekreative steder for områdets borgere
men også sikkerhedsmæssige årsager. Såfremt skråningsanlægget etableres stejlere,
skal bassinet hegnes, selvom det ikke fremmer helhedsindtrykket af bassinet at etableres med et sø-lignende udtryk.
Ved udledning til natura 2000-områder, vandløb og sårbare vandområder kræves der
som udgangspunkt, at der etableres regnvandsbassiner med et permanent vandspejl
for sikre en rensning af overfladevandet.
For at et bassin kan stå med et permanent vandspejl, skal bunden være tæt.
I nogle tilfælde kan kravet også være for, at sikre grundvandsforekomsten på stedet
og i disse tilfælde kan der kræves dokumentation for, at bassinbunden op til det permanente vandspejl et tæt.
Aalborg Kommune, Miljø vurderer med udgangspunkt i overfladevandets forureningsmæssige kildestyrke, drikkevandsinteresser, og grundvandets sårbarhed, om der skal
etableres en tæt bund eller ej i det konkrete bassin.
Såfremt det våde bassin skal etableres i landzonen, skal der søges og opnås en landzone tilladelse inden anlægsarbejdet kan påbegyndes.

2.3 Renseeffekt

Våde bassiner har en meget god renseeffekt over for mange stoffer, der kan findes i
regnvand. Våde bassiner anses for at være bedst tilgængelig teknik (BAT) til rensning
af overfladevand. Stofferne fjernes især ved, at de synker til bunds i bassinet, men der
sker også fjernelse af stoffer ved fordampning, optag i planter og nedbrydning vha.
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sollys. Den store bundfældning af forureningsstoffer betyder, at det bundfældede materiale bliver forurenet og skal graves op og køres bort med mellemrum.
I tabel 2.1 er der givet en vurdering af, hvordan våde bassiner renser vandet for forskellige stoffer. Vurderingen er inddelt i tre klasser: høj, middel og lav /3/.
Suspenderet stof Tungmetaller
Oliestoffer
Våde bassiner
Høj
Høj
Høj
Tabel 2.1 Oversigt over rensning af regnvandet i våde bassiner.

Pesticider
Høj

Som det fremgår af tabellen, er våde bassiner en særdeles god rensemetode. Dette
kan optimeres og suppleres med andre renseprocesser, som det fremgår af metodebeskrivelsen ”Åbne sandfang”.
Den typiske renseeffekt i våde bassiner er vist i tabel 2.2. Tallene er gennemsnitlige
årsværdier. Ved store regnskyl kan renseeffekten være noget mindre.
Generelt er der en stor variabilitet i sammensætningen af separat regnvand og de enkelte bassiners renseeffekt. Tallene i tabel 2.2 viser typisk rensegrader i et regnvandsbassin med permanent vådt volumen. Rensegraderne gælder for regnvand fra almindeligt belastede oplande. Altså oplande uden en større andel af fejlkoblet spildevand
og uden uhensigtsmæssig eller ulovlig udledning i øvrigt. Tallene i parentes viser typiske intervaller.
Parameter
Rensegrad [%]
Suspenderet stof
80 (70 – 90)
Fosfor
70 (60 – 80)
Kvælstof
40 (20 – 60)
Kobber
75 (60 – 80)
Zink
75 (40 – 85)
Tabel 2.2 Et veldimensioneret vådt regnvandsbassins forventelige effekt overfor udvalgte stoffer i typisk regnafstrømning /2/.
Det er vigtigt at være opmærksom på den forurening, der kan tilføres bassinet fra regnvandets afstrømning fra forskellige arealer. Det drejer sig om forurenende stoffer, der
kan opsamles i bundfaldet, og på indholdet af næringssalte, der kan fremme algevækst
og gøre vandet plumret. Det er især vandets indhold af næringssaltene kvælstof og
fosfor samt solen, der afgør om algerne trives.
Hvis bassinet modtager regnvand fra forurenede overflader, f.eks. stærkt trafikerede
veje og områder med megen aktivitet og mange mennesker, kan det være nødvendigt
med supplerende tiltag. Vandet kan renses, før det ledes til bassinet eller i selve bassinet, og oplysningstavler kan “forbyde” fodring af ænder m.v.

2.4 Landskab og beplantning

Et vådt bassin kan udformes, så det passer ind i de omgivende arealer. I tætte byområder kan bassinerne få et arkitektonisk udtryk og f.eks. være integreret i en plads
eller langs en bygningsfacade. Frie vandflader har en stærk tiltrækningskraft på mange
mennesker, og hvis bassinet udformes og vedligeholdes på en god måde kan det være
med til at løfte kvarterets udtryk. Anlagt foran de store boligblokke fra 1970’erne og
1980’erne kan bassiner udgøre interessante modspil til arkitekturen. Et eksempel på
et vådt bassin er vist på figur 2.5.
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Figur 2.5 Eksempel på vådt bassin i et boligområde.
I mere åbne områder/forstæder kan bassinerne have et mere naturpræg. Her kan udformningen have fokus på bassinets funktion som levested for planter og dyr, der er
knyttet til fugtig eller våd jordbund og vandmiljøer.
For at formindske algevækst er det nok, at omkring halvdelen af bassinet ligger i
skygge. Dette kan opnås ved at plante f.eks. stedsegrønne træer langs bredden. Blade
fra løvfældende træer og buske kan tilstoppe udløbet. Der kan også plantes større
vandplanter med flydeblade, der kan skygge for solen. Dog vil disse planter have svært
ved at klare store skift i vanddybde. Dræntilledning fra gødede områder (f.eks. landbrugsarealer) bør ikke forekomme da næringsindholdet kan give stærk algevækst.
For at give den bedste sikkerhed skal bassinet anlægges med flade skrænter, terrasser langs kanten og ved strategisk placering af planter. På steder, hvor en person kan
falde mere end 1,5 m, bør der opsættes et hegn eller en mur. Det anbefales dog så
vidt muligt at undgå hegn, og i stedet skabe sikkerhed ved at arbejde med forskellige
vanddybder og skrænt-design, der kan håndtere store skift i vanddybde, f.eks. 25 cm
og derover, jf. figur 2.6. Redningskrans kan evt. være tilgængelig, hvis vanddybden
kan overstige 1,2 m.
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Figur 2.6 Eksempel på bassin med flade skrænter.
Opbygning af en vold i bassinet, hvorover vanddybden højst kan blive 0,45 m, og som
er mindst 1 m bred, er også en måde at skabe sikkerhed på. En sådan vold øger
samtidig bassinets naturværdi, fordi forskellige planter og dyr kan etablere sig omkring
en sådan undersøisk vold.
Planter kan fremme et bassins udtryk, stabilisere skrænterne og dermed forhindre erosion samt fungere som levested for dyr og planter. Vandplanter kan optage næringsstoffer og forbedre bundfældningen af partikulært materiale, der kan samle sig på
blade og stængler og derfra synke mod bunden. Planter bør derfor plantes langs en
evt. undersøisk vold, på sikkerhedsvolde og på skrænterne samt på evt. lavbundede
områder i selve bassinet.
I mere landlige byområder med omgivende vild natur, bør de naturlige planter selv
etablere sig i og ved bassinet. Det giver de bedste muligheder for at fremme den lokale
natur og dyreliv. For at sikre tilpas stabilitet af det økosystem, der efterhånden udvikler
sig omkring bassinet, er det vigtigt at mindst halvdelen af bassinet permanent indeholder vand.
I rekreative grønne områder bør der vælges planter, der sikrer, at vandkanten kan
iagttages hele vejen rundt, eller i det mindste langs de kanter, der vender ud mod
publikum. Dermed mindskes risikoen for at børn bliver skjult bag tæt vegetation og
derfor er svære at holde under opsyn.
Planter til et vådt bassin kan inddeles efter, hvor på bassinskrænten, de gror. Nedenstående planter kan trives ved de anførte steder:
Undervandsplanter:
 Ceratophyllum demersum/ Tornfrøet Hornblad
 Hottonia palustris / Vandrøllike
Vandplanter med flyde-blade:
 Hydrocharis morsus-ranae/ Frøbid
 Stratiotes aloides/ Krebseklo
Sumpvegetation (rodfæstede planter, der når op over vandoverfladen)
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Callitriche palustris/ Småfrugtet Vandstjerne
Nuphar lutea / Gul åkande (nykkeros)
Nymphaea alba/ Hvid Åkande
Nymphoides peltata/ Søblad
Orontium aquaticum/ Guldkolbe
Sparganium erectum/ Grenet Pindsvineknop

Planter, der trives i vandkanten
 Myosotis palustris/ Engforglemmigej
 Lythrum salicaria/ Kattehale
 Juncus inflexus / Blågrå Siv
 Butomus umbellatus /Brudelys
 Darmera peltata / Skærmsten Stenbræk
 Iris lævigata/ Japansk Iris
 Iris versicolor/ Spraglet Iris (Vandiris)
 Lysichiton camtschatecensis

2.5 Begrænsninger for anvendelsen

I tabel 2.2 er våde bassiner vurderet i forhold til en række lokale faktorer, som kan
begrænse, ændre eller påvirke udførelsen eller driften.
Ved pladsmangel kan det vælges at anlægge lukkede underjordiske bassiner. Disse
har dog ikke har den samme renseeffekt og ingen rekreativ værdi. Se metodebeskrivelse for ”Lukkede bassiner”.
Hvis et vådt bassin overbelastes hydraulisk, kan det planlægges, så der sker overløb
til nærliggende grønne områder, hvor vandet vil sive ned. Der kan også være overløb til offentlig kloak eller recipient.
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Faktor
Grundvand

Påvirkning af anvendelse
Normalt etableres der altid tæt bund I bassinet op til det
permanente vandspejl for at sikre det ønskede våde bassin. I særlige tilfælde kræves tæt bund op til stuvningsvandspejlet. I områder med sårbare grundvandsressourcer eller i f.eks. erhvervsområder kan der stilles særlige
krav til tæthed af bunden i bassinet, se afsnit 3.
Sårbare grundvandsressourcer på stedet vil derfor normalt ikke være en begrænsende faktor.
Bunden af bassinet skal normalt ligge over højeste
grundvandsspejl for at forhindre, at bunden bliver skudt
op, når bassinet skal tømmes, før det skal renses op.

Et åbent bassin kræver, at jorden er stabil ved de valgte
skråninger og vandspejlsvariationer, og kan således ikke
anlægges i dynd, tørv, affald, plastisk ler eller lignende materialer.
Våde bassiner kan nemt indpasses i grønne friarealer,
Pladsforhold/arealkrav
men kræver plads på grund af de flade skråninger. Det
anbefales af bassiner er 4 gange længere end brede og
at der er et vådt volumen på 200-300 m3/red. ha./2/
Forurenet jord kan få betydning ved udgravning af bassiForurening i jorden
net. Våde bassiner anlægges med tæt bund. Der kan som
udgangspunkt ikke tillades nedsivning af vand gennem
forurenet jord.
En stor del af Aalborg by er områdeklassificeret, dvs. jorden vurderes at være lettere forurenet. Forureningen ligger typisk i de øvre jordlag og består af komponenter,
som er bundet hårdt til jorden. Nedsivning kan som regel
også tillades her, når blot der tages hensyn til den konkrete forurening (f.eks. nedsivning etableres under de
øvre jordlag). Kommunen skal altid foretage en konkret
vurdering i det enkelte tilfælde.
Regnvand kan indeholde forurenende stoffer, som kan afsættes i jorden, når regnvandet nedsives. Der kan dermed
ske en ophobning af forurenende stoffer i jorden, hvilket
kan betyde, at der skal tages særlige forholdsregler ved
efterfølgende håndtering af jorden.
Tabel 2.3 Oversigt over forhold, der kan påvirke eller begrænse anvendelsen af våde
bassiner.
Jordbundsforhold
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3.

Anlægsdele

De væsentligste anlægsdele i et vådt bassin omfatter:
 Adgangsvej
 Jordbassin
 Sandfang
 Indløb
 Udløb
 Flowregulator
 Kontraklap

Forrensning

Et traditionelt vådt bassin kræver som minimum, at vandet bliver renset i et lukket eller
åbent sandfang inden vandet ledes til bassinet. Disse anlæg er beskrevet nærmere i
metodebeskrivelserne ”Sandfangsbrønde” og ”Åbne sandfang”.

Adgangsvej

Der skal være mulighed for at en slamsuger kan tømme sandfangsbrønden eller at en
lastbil med grab kan oprense et evt. åbent sandfang/sandfangsområde i bassinet.
Yderligere skal der være mulighed for tilsyn af afløbsbygværk og flowregulator.
Inspektionsvejen skal være min. 4 m bred og opbygget af 30 cm bundsikringsgrus og
20 cm stabilgrus evt. udlagt på geotekstil (fibertex).
Hvor det ved de mindre bassiner er vanskeligt at etablere vej til sandfangsbrønden
kan denne evt. trækkes hen til eksisterende vej.

Jordbassin

Bassinet udformes som et aflangt jordbassin med en længde, som er ca. 3 – 4 gange
bredden. Indløbet og udløbet placeres i hver sin ende af bassinet, så vandet ikke løber
direkte gennem bassinet med voldsom kraft, der kan erodere skråninger mv. Bassinet
kan f.eks. udformes som et langstrakt bassin med et slynget forløb.
Skråningerne på bassinet udformes med en hældning på 1:5 i det område. Har det
omgivende terræn større hældning end 1:5 kan bassinet indpasses i det eksisterende skråningsanlæg, f.eks. 1:3 på en side. Det er i dette tilfælde vigtigt, at der etableres et plateau, f.eks. en sti, ved det permanente vandspejl, samt at skråningen fra
plateauet ned mod vandet er max. 1:5. På denne måde kommer børn ikke med det
samme ud i dybt vand, hvilket fremmer sikkerheden, jf. figur 3.1.

Figur 3.1 Skitse af vådt bassin opbygget med terrasser, så vandstanden ikke pludselig bliver dyb. Angivne dybder er vejledende.
Bunden etableres næsten plan, med et meget ringe fald fra indløb til udløb. Bunden
skal normalt ligge over højeste grundvandsspejl for at forhindre opskydning af bunden
ved etablering og tømning før oprensning. Alternativt kan der etableres et dræn under
bassinet.
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Ved større bassiner kan der eventuelt etableres en underjordisk vold på tværs af bassinet foran indløbet. Dette vil medføre, at størsteparten af det bundfældede sediment
vil lægge sig i den første bassindel, og dermed bliver det lettere at rense sedimentet
op, jf. figur 3.2. Samtidig bliver hyppigheden for oprensning af den anden del af bassinet sjældnere.
For at undgå at have et stort volumen, der meget sjældent er i brug, anbefales det at
udforme bassinerne med en våd del, der oversvømmer en tør del. Det kan gøres ved
at etablere en sø, der beregningsmæssigt 1-2 gange om året oversvømmer et grønt
areal. Det grønne areal kan anvendes til ophold, boldspil eller lignende den øvrige del
af tiden. Vanddybden på den tørre del af bassinet skal max. være 30-50 cm.

Figur 3.2 Skitse af vådt bassin opbygget med en vold.
Generelt anbefales ikke at plante ved regnvandsbassiner, men lade den naturlige beplantning vokse til.
Ved skråninger stejlere end 1:4 kan det evt. overvejes at indhegne bassinet af sikkerhedsmæssige årsager. Hegn reducerer imidlertid den rekreative værdi væsentligt.
Hvis der etableres et næsten fladt niveau omkring bassinet i niveau med normal- vandspejlet, kan den øverste del af skråningen dog etableres med anlæg 1:3 uden sikkerhedsmæssige problemer. Skråninger, der er stejlere end 1:5, kan beplantes med slåen
(Prunus spinosa) eventuel i kombination med Alm. tjørn (Crataegus laevigata) for at
undgå at de anvendes som legeareal.
Bund og sider op til normalvandspejlet udføres, så de er tætte, og kan enten være af
ler, som findes på stedet eller en udlagt membran, som kan etableres - enten som en
plastmembran eller f.eks. en lermembran i henhold til DS/INF 466./1/
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Indløb

Indløbet til bassinet fra en sandfangsbrønd eller et åbent sandfang etableres via et rør,
som udmunder frit i skråningen for dimensioner fra 200 mm til 500 mm. Indløb fra 600
mm og opefter udformes med præfabrikeret betonbygværk. De store indløbsrør bør
så vidt muligt være dykket 10-15 cm (top af rør) under permanent vandspejl hvis muligt.
Indløbszonen i bassinet sikres mod erosion f.eks. ved at indbygge store sten i skråningen og bund under indløbsrøret, som vist på figur 3.1. Ved større bassiner kan
indløbet udføres med en frontmur i beton. Såfremt indløbsrøret ikke kan etableres dykket kan der i store rør installeres en sikkerhedsrist med risteafstand på ca. 7,5 cm for
at hindre børn og dyr i at kravle op i røret.

Figur 3.3 Eksempler på frit indløb i vådt bassin og dykket indløb med frontmur i vådt
bassin.

Udløb

Udløbet kan udføres som et synligt udløb fra bassinet, hvor udløbet ligger i niveau med
det normale vandspejl i tørvejr. Udløbet udformes som et præfabrikeret bygværk, men
ved små bassiner kan det vælges at støbe et mindre bygværk på stedet. Udløbet skal
være forsynet med et skumbræt og en rist for at forhindre grene, blade, flydestoffer
(f.eks. olie) mv. i at komme med i udløbet, jf. figur 3.4. I Desuden skal der monteres
afspærringsspjæld til at lukke for afløbet i tilfælde af uheld med tilledning af kraftig
forurenende stoffer.
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Figur 3.4 Eksempel på frit udløb fra bassin med skumbræt.
Udløbet kan også være et ikke synligt dykket udløb, der har bagfald og udløb i en
efterfølgende brønd i et niveau, der svarer til normalt vandspejl ved tørvejr. Figur 3.5
og 3.6 viser eksempler på dykkede udløb.

Figur 3.4 Eksempel på dykket udløb via sump med fald.

Figur 3.5 Eksempel på dykket udløb med bagfald.
Omkring udløbet etableres der et areal med singels, håndsten eller betonplade for at
undgå plantevækst, der kan tilstoppe udløbet.

Flowregulator med nødoverløb

Det dykkede udløb føres til en ø 1,25 m nedgangsbrønd med en flowregulator i udløbet, f.eks. en cyklonvandbremse, jf. metodebeskrivelsen om ”Drosling af afløb”. Den
korrekte type flowregulator vil afhænge af det ønskede maksimale udløbsflow.
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I brønden etableres et nødoverløb over vandbremsen i niveau med det ønskede maksimale vandspejl i bassinet under regn.
Fra flowregulatorbrønden føres udløbet og overløbet til en udløbsbrønd med udløb til
kloak eller recipient.

Brønd med kontraklapper

Hvis vandspejlet i kloakken eller recipienten i perioder kan blive højere end vand- spejlet i bassinet, forsynes udløbet og nødoverløbet med en kontraklap for at forhindre
tilbagestuvning af regnvand eller recipientvand til bassinet, jf. figur 3.7.

Figur 3.7 Principskitse af udløbsbrønd med kontraklapper.
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4.

Dimensionering

4.1 Forudsætninger

Som forudsætninger for at dimensionere et vådt bassin opstilles krav til:
 Maksimal udløbsmængde
 Overløbshyppighed
 Sikkerhedsfaktor
 Forrensning
 Sikkerhedsforanstaltninger (hegn, skråningsanlæg og maks. vanddybde)
 Volumen af bassin

Maksimal udløbsmængde, overløbshyppighed og sikkerhedsfaktor
Til recipient
Det maksimale bassinudløb er i Aalborg Kommune som udgangspunkt 1,0 l/s pr. red.
ha grundareal for udledning til vandløb og søer.
Udledningen og kravene hertil vil dog altid blive vurderet særskilt i forhold til sårbarheden og den hydrauliske kapacitet i den recipient der udledes til.
Det betyder, at der I nogle tilfælde accepteres, at der anvendes en større afledning
end 1 l/s/ red. ha og modsat mindre hvor den hydrauliske kapacitet ikke er så stor /4/.
Accepten kan altså opnås såfremt det kan dokumenteres, at vandløbets hydrauliske
kapacitet tillader det.
Sker udløbet til havet vil det maksimale udløb variere. Aalborg Kommune vil altid basere det endelige krav på en individuel vurdering.
Hyppigheden af overløb fra våde bassiner er i Aalborg Kommune som udgangspunkt
1 gang hvert 5. – 10. år til vandløb og søer. Til fjord/hav vil den være 5 gange hvert år.
Gentagelsesperioden skal dog i hvert enkelt tilfælde vurderes ud fra, hvor vandet ved
overbelastning via et eventuelt overløb løber hen. Sker der aflastning til et areal, hvor
overløbsvandet ikke foruretter skade, kan gentagelsesperioden nedsættes.
Sikkerhedsfaktoren sættes for regnvandsbassiner med udløb til recipient normalt til
1,3.
Til regnvandssystem
For udløb til Aalborg Kloak A/S´s regnvandssystem vil afløbsmængden skulle drosles,
hvis det befæstede areal forøges i forhold til det oprindelige planlagte areal.
Til nedsivning
Hvis et vådt bassin bruges som et magasin før et LAR-anlæg med nedsivning (f.eks.
faskine), vil den dimensionsgivende udløbsmængde fra bassinet svare til nedsivningsevnen i faskinen. Faskinens magasin vil indgå som en del af bassinets forsinkelsesvolumen.

Flowregulator

Den installerede flowregulator dimensioneres efter den aktuelle udløbsmængde i l/s.
Se metodebeskrivelse for ”Drosling af afløb”.

Forrensning

For metoden forudsættes generelt, at vandet som minimum renses gennem en sandfangsbrønd eller et åbent sandfang, inden det ledes til det våde bassin.
I visse tilfælde stilles derudover specifikke krav til de udledte stofkoncentrationer.

Opholdstid i den våde del af bassinet under regn

Et vådt bassins renseeffekt afhænger af den gennemsnitlige opholdstid i bassinet under regn. Ifølge ” Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner”/2/, fås en
maksimal renseeffekt ved et vådt volumen på 200- 300 m3/reduceret ha, idet større
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volumen ikke forøger renseeffekten mærkbart. Aalborg Kommune kræver normalt at
det våde volumen skal være 250 m3/reduceret ha, men kravet kan ændres i forhold til
de konkrete forhold.
Endvidere bør bassinet anlægges med en længde, der er ca. 3 - 4 gange bredden.

4.2 Bassinets størrelse

Bassinets forsinkelsesvolumen dimensioneres i Aalborg Kommune efter Spildevandskomiteens skrift 30 og det tilhørende regneark
Der benyttes en overløbshyppighed på mellem 1 gang hvert 5. eller 10. år samt et
afløb på 1l/s/ha.
I de efterfølgende regneeksempler dimensioneres et vådt bassin med udløb direkte til
nærliggende vandløb. Bassinet dimensioneres for overfladevand fra 3 forskellige typer
bebyggelse. Det er ved beregning af forsinkelsesvolumenet forudsat, at kommunen
har opstillet krav om et maks. udløb på 1,0 l/s/red.ha samt at overløb til recipient ikke
sker oftere end en gang hvert 5. år.
De våde volumener er beregnet på basis af 250 m3/red.ha tilsluttet.

Eksempel
Der ønskes etableret et vådt bassin til forsinkelse af overfladevand fra en boligejendom
med et samlet grundareal på 8.000 m2. Der skal ledes overfladevand fra et samlet areal
af tage og veje på 2.400 m2 til bassinet. Afløbskoefficient er 0,9. Udløb fra bassin er 0,8
l/s da arealet er på 0,8 ha. Boligejendommen er beliggende i Nibe med koordinaterne
X: 539862 ; Y: 6315837.
Forsinkelsesvolumenet for bassinet findes ved indtastning i regneark:

Figur 4.1 Regneark - Regionale regnrækker
1.

Forsinkelsesvolumen 145 m3

Volumenet af våd bassindel beregnes som:
2.

250 m3/red. ha opland x 2.400 m2/10.000 m2 = 60 m3

Det samlede volumen af bassinet udgør dermed 145 m3 + 60 m3 = 205 m3
Tabel 4.2 viser resultatet af beregningerne fra de 3 bebyggelsestyper placeret samme
sted.
Bebyggelse

GrundBefæstet areal
Forsinkelsesareal
inkl. tagareal
volumen
m2
m2
m3
Parcelhus
760
190
12
Boligejendom
8.000
2.400
145
Kontorbygning
10.000
6.000
363
Tabel 4.2 Beregning af bassinstørrelser for 3 bebyggelser.

Volumen af vådt
bassindel
m3
5
60
150
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5.

Drift og vedligehold

I tabel 5.1 er vist en oversigt over drift og vedligehold af våde bassiner.
Aktivitet
Jævnligt

Tilsyn og rensning af riste i indløb, flowregulator og kontraklap
Opsamle affald og tømme affaldsbeholdere

Efter hvert større regnvejr. Hver til hver anden
måned
Regelmæssigt – hver
14. dag

Tømning af sandfang

1 gang årligt eller når
det er 50 - 75 % fyldt

Beskær neddykkede planter. Efterlad
mindst 0,1 m over bassinbunden. Beskær
kun 50 % af bassinarealet pr. gang
Fjern 25 % af bredvegetationen fra vandkanten til mindst 1 m over vandkanten.

Årligt

Oprense sedimenteret materiale fra bunden i bassinet
Reparer og efterfyld eroderede skrænter
og anden ødelæggelse
Tilse, reparere og ordne evt. hegn omkring bassinet.
Tabel 5.1 Drift og vedligehold af våde bassiner.
Efter behov

Hyppighed

Årligt
Hvert 10. til 15. år
Når nødvendigt
Når nødvendigt

For at reducere vedligeholdelsen kan der med fordel sættes en række affaldsbeholdere op i nærheden af det våde bassin.
Våde bassiner kan vokse ind i §3-beskyttet natur. Anlægget er et teknisk anlæg til
forsinkelse og rensning af overfladevand og kræver udførelse af vedligeholdende
pleje. Inden vedligeholdelsen kan udføres, skal der søges om dispensation efter naturbeskyttelsesloven, men da anlægget er et teknisk anlæg, forventes at der meddeles
dispensation.
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1.

Datablad

Sandfangsbrønde anvendes til at fjerne sand og grovere partikler. Regnvandet ledes
til en sandfangsbrønd, hvor sandet synker til bunds, inden vandet løber videre.

Figur 1.1 Skitse af sandfangsbrønd.
Sandfangsbrønde i forskellige udformninger og størrelser anvendes foran LAR-anlæg
og forsinkelsesmetoder for at fjerne sand og grove partikler, så anlæggene ikke stopper til. En sandfangsbrønd øger levetiden af f.eks. LAR-anlægget og giver mindre udgifter til drift og vedligehold. Desuden anvendes sandfangsbrønde, før vandet ledes
direkte til kloak eller recipient.
Væsentligste egenskaber

Drift og vedligehold
Fordele
Ulemper
Økonomi
Tabel 1.1 Metodeoversigt.

Reduktion af vandvolumen
Ingen
Reduktion af intens regn
Ingen
Fjernelse af suspenderet
Middel
stof
Fjernelse
af kvælstof
Lav
Fjernelse af tungmetaller
Middel
Fjernelse af oliestoffer
Lav – middel
Fjernelse af pesticider
Lav – middel
Landskabelig værdi
Ingen
Tømme sandfangsbrønden for sand
Simpel metode til at fjerne grove og tunge partikler
Sandfangsbrønde skal tømmes jævnligt for at fungere
Billig i anlæg og drift

Samlet vurdering af sandfangbrøndes egenskaber i forhold til afledning af regnvand
direkte til regnvandskloak eller recipient ses af figur 1.2. Hvor der ikke er angivet nogen
værdi, vurderes metoden ikke at have nogen væsentlige fordele eller ulemper i forhold
til at lede vandet direkte til regnvandskloak/recipient.
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Biodiversitet
Vandhygiejne
Teknologi
Selvforvaltning
Renseeffekt
Rekreativ værdi
Lokalt klima
Grundvandsmængde
Grundvandskvalitet
Forsinkelse
Driftsøkonomi
Driftsbehov
Arealkrav
Anlægsøkonomi
-3

-2

-1

0

1

2

3

Figur 1.2 Samlet vurdering af egenskaber.
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2.

Generel beskrivelse

2.1 Opbygning og funktion

En sandfangsbrønd er et relativt simpelt, underjordisk bygværk, der består af:
 Indløb
 Udløb
 Selve sandfanget sker i én zone, hvor sandet synker til bunds og et lager for
det bundfældede sand
 Dæksel eller rist, hvor sandfangsbrønden kan tømmes igennem.
Sandfangsbrønde udføres normalt i beton eller plast. Karm og dæksel udføres i jern,
plast eller beton. En rist udføres i jern.
En sandfangsbrønds funktion er at fjerne sand og grovere partikler fra regnvand. Når
vandet passerer gennem sandfangsbrønden, vil vandet få en lavere hastighed, og de
tungere partikler kan synke til bunds.
Der findes forskellige typer af sandfangsbrønde:
 Tagnedløbsbrønd
 Vejbrønd
 Traditionel sandfangsbrønd
 Vandret sedimentationsrør forbundet med brønde
 To-kammer sandfangsbrønd med si-plade.
De forskellige typer beskrives nærmere i afsnit 3 Anlægsdele.
Nogle typer sandfangsbrønde med vandlås (dykket udløb) kan ud over sand tilbageholde lettere materiale som blade, kviste mm.
Derudover kan sandfangsbrønden tilbageholde en del finere partikler, som sidder bundet på sandkornene, og som bl.a. kan indeholde tungmetaller og fosfor.
Det bundfældede sand samles i bunden af sandfangsbrønden, hvorfra det fjernes og
bortskaffes, når lagervolumenet er ca. halvt fyldt, dvs. når sandet når ca. halvvejs op
fra bunden til indløbet.
En sandfangsbrønd kræver normalt ingen forrensning af vandet, men regnvand fra
befæstede og ubefæstede arealer bør som minimum have passeret en rist før tilløb til
en sandfangsbrønd for at fjerne grene, sten og andre større genstande. Derudover
kan det anbefales at etablere et bladfang i afløbet fra tagrender, inden vandet løber
ned i nedløbsbrønden, se figur 2.1.
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Figur 2.1 Bladfang på tagnedløbsrør.

2.2

Krav fra myndigheder

Med hensyn til tilladelser der er nødvendige efter miljøbeskyttelsesloven og byggeloven ved etablering af LAR-løsninger henvises til notatet:
”Generelle krav fra myndigheder ved etablering af LAR”
Specifikt for ”sandfangsbrønde” kan nævnes, at Aalborg Kommune kan stille lokale
krav til:
 Etablering af sandfang og olie- og benzinudskiller ved direkte udløb til recipient
 Størrelse af sandfang foran olie- og benzinudskiller
 Etablering af nedløbsbrønde og vejbrønde med sandfang før udløb til offentlig
kloak
 Størrelse af sandfang foran faskiner
 Tømning og bortskaffelse af bundfældet materiale fra sandfang.
Frakobling og tilslutning til kloaksystemet må kun udføres af en autoriseret kloakmester.

2.3

Renseeffekt

En sandfangsbrønd renser regnvandet for de grovere partikler. Derudover kan der tilbageholdes finere partikler, der er bundet til sandkornene. Ved små regnskyl tilbageholdes også finere partikler, der kan nå at bundfældes, fordi vandet er længere tid i
sandfangsbrønden. De fine partikler kan bl.a. indeholde tungmetaller og fosfor.
Nogle typer af sandfangsbrønde, der har vandlås eller dykket udløb, kan desuden tilbageholde lettere materiale som blade, kviste mm.
I tabel 2.1 er der givet en vurdering af, hvordan sandfangsbrønde renser vandet for
forskellige stoffer. Vurderingen er inddelt i tre klasser: høj, middel og lav.
Suspenderet stof Tungmetaller Oliestoffer
Sandfangsbrønd
Middel
Middel
Lav - middel
Tabel 2.1 Oversigt over rensning af regnvandet i sandfangsbrønd.

Pesticider
Lav - middel

Renseeffekten varierer en del for de forskellige typer sandfangsbrønde og afhænger
desuden af, hvor kraftigt det regner, og dermed hvor hurtigt vandet strømmer til sandfangsbrønden. Der kan forventes følgende renseeffekt for ca. 95 % af årsnedbøren
ved en korrekt dimensioneret sandfangsbrønd.
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En traditionel sandfangsbrønd vil typisk fjerne hovedparten af sandpartikler
(ca. 90 %) med kornstørrelser over 0,1-0,2 mm samt evt. partikler med mindre kornstørrelser.



Et veldimensioneret sedimentationsrør kan ifølge fabrikanten fjerne op til ca.
75 % suspenderet stof ved en vandstrøm på 45 l/s/ha, hvoraf ca. 90 % er
partikler med kornstørrelser mellem 0,002 mm og 0,06 mm. Ved en vandstrøm
på 30 l/s/ha kan det samme rør fjerne op til 89 % suspenderet stof, mens der
fjernes op til 95 % suspenderet stof ved en vandstrøm på 15 l/s/ha.



Et to-kammersandfang med si-plade fjerner ifølge fabrikanten alle partikler
over 0,5 mm. Dette vurderes at være bedre end en almindelig nedløbsbrønd,
men formentlig dårligere end et traditionelt sandfang mht. til mindre partikler.



Traditionelle tagnedløbsbrønde og vejbrønde kan tilbageholde en del større
partikler ved mindre regnskyl, men en egentlig tilbageholdelsesgrad kan ikke
fastsættes, idet få meget kraftige regnskyl kan ophvirvle en del af det allerede
bundfældede sand.

En sandfangbrønds renseeffekt ophører, når sandfangbrøndens lagervolumen er 50 75 % fyldt.

2.4 Landskab og beplantning

Et sandfang er underjordisk, og kun dækslerne på nedgangsbrøndene er synlige på
terræn. Der er derfor ingen indpasning i landskabet eller rekreativ værdi.

2.5 Begrænsninger for anvendelsen

I tabel 2.2 er sandfangsbrønde vurderet i forhold til en række lokale faktorer, som kan
begrænse, ændre eller påvirke udførelsen eller driften.
Faktor
Grundvand

Påvirkning af anvendelse
Ved høj grundvandsstand kan der være risiko for opskylning af sandfangsbrønden, når det lige er tømt.
Sandfangsbrønden skal i sådanne tilfælde sikres mod
opdrift ved f.eks. at gøre bundepladen større.

Jordbundsforhold

Hvis de større sandfangsbrønde skal etableres på ”blød
bund”, skal de funderes effektivt.

Pladsforhold/arealkrav

De større sandfangsbrønde skal placeres, så der er adgangs- forhold for en slamsuger til at tømme sandfangsbrønden.
Forurening i jorden
Ingen.
Tabel 2.2 Oversigt over forhold, der kan påvirke eller begrænse anvendelsen af
sandfangsbrønde.
Hvis der ledes mere vand til en sandfangsbrønd, end den er dimensioneret til, vil vandet stuve op i ledningerne før sandfangsbrønden og komme op af de lavest liggende
brønddæksler eller nedløbsriste på ejendommen - og til sidst samle sig i lavninger på
ejendommen. Dette imødegås ved at dimensionere både tilløbs- og afløbsrør efter den
største forventede vandmængde.
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3.

Anlægsdele

Nedenfor beskrives 5 forskellige typer sandfangsbrønde:
 Tagnedløbsbrønd
 Vejbrønd
 Traditionel sandfangsbrønd
 Vandret sedimentationsrør forbundet med brønde
 To-kammer sandfangsbrønd med si-plade.

Tagnedløbsbrønd

Tagnedløbsbrønde placeres i jorden ved de enkelte tagnedløb på bygninger før udløb
til mindre faskiner eller til offentlig kloak, som vist på figur 3.1.

Figur 3.1 Tagnedløbsbrønd med vandlås og afløb til faskine.
Tagnedløbsbrønde udføres med sandfang og sideafløb med vandlås, således at
blade, kviste mm. kan tilbageholdes. Tagnedløbsbrønden afsluttes med dæksel af
jern, plast eller beton - eller med en jernrist.
Tagnedløbsbrønde findes i både plast og beton. Vandlukkets højde i vandlåsen skal
være mindst 70 mm, og dybden fra terræn til vandspejl i vandlås skal være mindst
0,75 m, jf. DS 432 Norm for afløbsinstallationer /5/. Tagbrønde i plast markedsføres i
dimensionerne Ø200 mm, Ø315 mm og Ø425 mm med sandfangsvolumen på 15, 35
eller 70 liter.
Sandfanget kan tømmes med en håndbetjent halvkugleformet grab.

Vejbrønd

En vejbrønd er udformet som et lodret rør med et vådt sandfangsvolumen i bunden og
et sideafløb via en vandlås - som på en tagnedløbsbrønd. I toppen er placeret en karm
med en hængslet rist.
Vejbrønde kan placeres som rendestensbrønde eller som nedløbsbrønde for overfladevand fra både befæstede og ubefæstede arealer med afløb til faskiner, andre LARanlæg eller offentlig kloak. Figur 3.2 viser et eksempel på en vejbrønd med rist placeret
i et grønt område.
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Figur 3.2 Eksempel på vejbrønd i græsrabat.
Derudover markedsføres forskellige løse sikurve til at sætte ned i toppen af vejnedløbsbrønde til f.eks. opsamling af større partikler fra et befæstet plads eller vejareal, jf.
figur 3.3.

Figur 3.3 Eksempel på sikurv til indsætning i brønd på Aalborg Havn.
Vejbrønde i plast markedsføres i dimensionerne ø315 mm og ø425 mm med sandfangsvolumen på 35 eller 70 liter. Vejbrønde i beton findes i ø300 mm.
Vejbrønde tømmes som regel med en slamsuger.
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Traditionel sandfangsbrønd

En traditionel sandfangsbrønd til regnvand består af en brønd med indløb og udløb i
brøndsiden et stykke over bunden, som vist på figur 3.4. Bunden af udløbet placeres
2 cm under bunden af tilløbet, svarende til vandspejlet i brønden i tørvejr.

Figur 3.4 Traditionel sandfangsbrønd.

Figur 3.5 Etablering af sandfangsbrønd før faskine.
Foran indløbet placeres en prel-plade til at bremse vandhastigheden og forhindre kortslutning, dvs. at vandet strømmer direkte ud uden at have en vis opholdstid i sandfangsbrønden. Sandfangsbrønden anvendes bl.a. før olieudskillere, før tørre og våde
bassiner, før større faskiner mv.
Udløbet etableres med dykket udløb ved afløb til faskiner, hvor flydestoffer som blade,
kviste og lignende bliver tilbageholdt. Sandfangsbrønden tømmes med slamsuger.
Vandret sedimentationsrør
Der markedsføres et specielt vandret sandfang bestående af et plastrør med svagt
bagfald og med indbyggede tremmer i den nederste del af røret, som er placeret mellem 2 rensebrønde, jf. figur 3.6.
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Figur 3.6 Længdesnit i et sedimentationsrør.
Ved nedbør bundfældes sand og grovere partikler samt en del finere partikler i røret
og samles i bunden af røret under tremmerne. I forhold til traditionelle sandfang er der
en lav faldhøjde for sandet, som betyder, at der kan nå at bundfældes mere sand.
På grund af de rolige strømforhold under tremmerne transporteres sandet ikke videre
og er desuden beskyttet mod at blive hvirvlet op igen. Sandet fjernes med en slamsuger, idet sandet spules tilbage til indløbsbrønden og derefter suges op derfra.
Rørene markedsføres i længder af 6 meter i diametre på DN 400 mm, DN 500 mm og
DN 600 mm med tilløbs- og afløbsbrønde i plast.

To-kammer sandfangsbrønd med si-plade

På figur 3.7 er vist en to-kammer sandfangsbrønd med en si-plade i skillevæggen.
Sandfanget udføres dels som et lodret sandfang - f.eks. før en faskine - og dels som
en vejbrønd med toprist.
Begge typer er forsynet med dykket afløb, som ligeledes fungerer som nødoverløb.
Sandet bundfældes primært i bunden af det 1. kammer, og der er et overløb i skillevæggen, som træder i kraft, hvis si-pladen er tilstoppet.
Ved tømning af sandfanget med slamsuger trækkes skillevæggen op.

Figur 3.7 To-kammer sandfang med si-plade (TV) og to-kammer vejbrønd med siplade (TH).
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4.

Dimensionering

Der findes forskellige normer, anvisninger og vejledninger, som beskriver dimensionering af sandfangsbrønde ved forskellige anvendelser:


Ifølge DS/EN 858-1-2 /1/, og Rørcenter-anvisning 006 /2/, dimensioneres det
våde volumen af en sandfangsbrønd - som er placeret før en olieudskiller - for
en regnintensitet på 152 l/s/ha, resulterende i et vådt volumen på 100 · 152 l
pr. tilsluttet ha - svarende til 1,5 l pr. m2 tilsluttet befæstet areal, dog min. 550
liter. Ved meget forurenede erhvervsarealer skal volumenet forøges iht. til retningslinjerne i /2/.



Ifølge SBI-anvisning 185 /3/, bør sandfangsbrønde på overfladeafløb fra befæstede og ubefæstede arealer samt tagarealer dimensioneres på principielt
samme måde som for sandfangsbrønde før olieudskillere, dvs. med et vådt
volumen på 1,5 l/m2 tilsluttet befæstet areal – og minimum 550 l.



Ifølge Rørcenter-anvisning 009, /4/, kan traditionelle tagnedløbsbrønde anvendes som sandfangsbrønde før mindre faskiner, som afvander et tagareal
under 150 m2, idet det dog anbefales, at der anvendes nedløbsbrønde med et
sandfang på 70 l. Samtidig angives, at en eksisterende tagnedløbsbrønd vil
være tilstrækkelig ved parcelhuse, medens der som håndregel bør benyttes
en Ø1000 – Ø1500 mm brønd ved større projekter.

I de efterfølgende regneeksempler forudsættes følgende volumenstørrelser for sandfangsbrønde:


Sandfangsbrønde før olieudskillere, våde bassiner, opstuvning på terræn
samt faskiner for tagarealer over 150 m2 udføres som en traditionel sandfangsbrønd med et sandfangsvolumen på 1,5 l/m2 tilsluttet befæstet areal, og
minimum 550 l.



Sandfangsbrønd før faskiner for et tagareal under 150 m 2 udføres som tagnedløbsbrønde med et sandfang på 70 liter.



Overfladeafløb fra befæstede og ubefæstede arealer med direkte afløb til
kloak, recipient eller sandfangsbrønde før bassiner, forsynes med tagnedløbsbrønde eller vejbrønde med sandfang.

I tabel 4.1 er vist 3 regneeksempler på etablering af sandfangsbrønde før en faskine,
som modtager al regnvandet fra ejendommens tagareal.
Bebyggelse

Grundareal Tagareal
Sandfangsvolumen
m2
m2
l
Type
Paravelhus
760
140
70
Tagnedløbsbrønd
Boligejendomme
6.000
1.500
2.250 Traditionel sandfangsbrønd
Kontorbygning
10.000
3.500
5.250 Traditionel sandfangsbrønd
Tabel 4.1 Eksempler på størrelse og type af sandfangsbrønde før faskiner.
Ved boligejendom og kontorbygning kan der også etableres tagnedløbsbrønde ved de
enkelte tagnedløb fra bygningerne og vejbrønde fra befæstede arealer i stedet for et
stort sandfang. Løsningen afhænger af terrænforholdene og planlægningen af afløbssystemet/LAR-anlægget.
Der er ikke opstillet regneeksempler for de andre sandfangstyper ”sedimentationsrør”
og ”to-kammer sandfangsbrønd med si-plade”. Her henvises til leverandørens anvisninger.
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5.

Drift og vedligehold

I tabel 5.1 er vist en oversigt over drift og vedligehold af sandfangsbrønde.
Jævnligt

Aktivitet
Kontrollere og måle, hvor fyldt sandfangsbrønden er

Rense riste for blade mv.
Efter behov Tømme sandfangsbrønden for sand

Hyppighed
2 - 3 gange årligt
Løbende
Når sandfanget er ca. 50-75
% fyldt eller 1 gang årligt

Tabel 5.1 Drift og vedligehold af sandfang.
Det er vigtigt, at sandfangsbrønden tømmes jævnligt, da et sandfangsbrøndens renseeffekt ophører, når sandfangbrøndens lagervolumen er 50-75 % fyldt.
Straks efter at sandfangsbrønden er tømt, skal det fyldes med vand. I modsat fald vil
sandfangsbrønden først virke, når der er løbet regnvand til, og den er blevet fyldt til
udløbsrøret.
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1.

Datablad

Åbne sandfang renser det tilledte regnvand for større uorganiske partikler, miljøfremmede stoffer og tungmetaller, inden vandet ledes til f.eks. LAR-anlæg, recipient eller
kloak. Der foregår følgende renseprocesser i åbne sandfang:




Større uorganiske partikler, tungmetaller og miljøfremmede stoffer tilbageholdes i det åbne sandfangs sediment.
Langsomt nedbrydelige stoffer omsættes på sigt.
Olie tilbageholdes, nedbrydes og fordamper, hvis der etableres et dykket udløb.

For at fjerne næringssalte og miljøfremmede stoffer fra regnvandet kan der etableres
beplantede zoner i det åbne sandfang. Planterne optager næringssalte og omsætter
dem i deres rodzoner.

Figur 1.1 Eksempel på et åbent sandfang i forbindelse med vådt bassin
Åbne sandfang etableres som udgangspunkt altid i kombination med våde bassiner
enten forud for eller indbygget i det våde bassin. Ofte etableres åbne sandfang som et
selvstændigt bassin før et vådt bassin, så det våde bassin ikke har behov for så hyppig
oprensning. Den samlede renseeffekt med kombination af et åbent sandfang/beplantet
åbent sandfang og et efterfølgende vådt bassin er samlet set større end et vådt bassin
alene.
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Væsentligste egenskaber Reduktion af vandvolumen
Lav – Ingen
Reduktion af intens regn
Lav – middel
Fjernelse af suspenderet stof
Høj
Fjernelse af kvælstof
Lav
Fjernelse af tungmetaller
Middel
Fjernelse af oliestoffer
Middel
Fjernelse af pesticider
Lav-middel
Landskabelig værdi
Middel
Drift og vedligehold
Tilsyn med det åbne sandfang efter kraftig regn
Tilsyn og rensning af ind/udløb, brønde, sandfangbrønde
mv.
Tilsyn med beplantning
Opsamling af affald Græsslåning af skråninger
Fordele

Ulemper

Økonomi

Lavteknologisk løsning
Lavt vedligeholdelsesniveau
Driftsikker løsning
Stor tilbageholdelse af suspenderet stof
Billig i anlæg og drift
Kan have høj rekreativ værdi med den rette udformning
Arealkrævende
Oprensning af det åbne sandfang kan være vanskelig og
stiller krav til sandfangets udformning.
Det skal sikres at opkoncentreringen af tungmetaller og
miljøfremmede stoffer i det åbne sandfang ikke kan forurene grundvandet. Der kan derfor stilles krav om at der
etableres en membran under sandfanget.
Middel udgifter til anlæg og drift. God rensemetode i
forhold til økonomien.
Bortskaffelse af sediment kan være dyrt, hvis det er forurenet.

Tabel 1.1 Metodeoversigt.
Samlet vurdering af åbne sandfangs egenskaber i forhold til afledning af regnvand
direkte til regnvandssystem eller recipient ses af figur 1.2. Hvor der ikke er angivet
nogen værdi, vurderes metoden ikke at have nogen væsentlige fordele eller ulemper
i forhold til at lede regnvandet direkte til regnvandssystem/recipient.
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Biodiversitet
Vandhygiejne
Teknologi
Selvforvaltning
Renseeffekt
Rekreativ værdi
Lokalt klima
Grundvandsmængde
Grundvandskvalitet
Forsinkelse
Driftsøkonomi
Driftsbehov
Arealkrav
Anlægsøkonomi
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Figur 1.2 Samlet vurdering af egenskaber.
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2.

Generel beskrivelse

2.1 Opbygning og funktion

Åbne sandfang etableres normalt som åbne jordbassiner og forsynes normalt med en
vandtæt membran i bunden, for at sikre det nødvendige mindste vandspejl i det åbne
sandfang, og så vandet med forureningsstoffer ikke kan sive ud.
Det åbne sandfang udformes så følgende hovedfunktioner tilgodeses:
 Høj middelopholdstid
 Lav strømningshastighed
 Plads til slamlager, der ikke hvirvles op ved ekstrem regn
 Olieudskillerfunktion
 Evt. plantezone til at optage næringssalte og miljøfremmede stoffer
Det åbne sandfang bør forsynes med ind- og udløbsbygværk for at modvirke, at vandstrømmen eroderer skråningerne.
Indløbsbygværket skal etableres, så sandfangets bredde udnyttes bedst muligt, og
vandet ikke blot løber direkte gennem.
Tilsvarende skal udløbsbygværket udformes, så udløbet er dykket for at sikre, at flydestoffer såsom olie tilbageholdes i det åbne sandfang og ikke løber med vandet i
udløbet.
Området omkring sandfangets indløb bør udformes, så vandets hastighed hurtigt formindskes. Dette kan eventuelt ske ved, at vandet passerer en rodzone bestående af
en beplantning med tagrør. Alternativt kan der etableres en ø eller et lavvandet plateau
et stykke foran indløbet, for på denne måde at dele vandstrømmen og derved nedsætte vandhastigheden. Den første del af det åbne sandfang skal udformes, så der
opstår en sandfangsfunktion for større partikler. På figur 2.1 er vist et eksempel på
opbygning af et åbent sandfang.
Tilsvarende er det vigtigt, at området foran udløbet udformes, så mindre partikler kan
bundfældes/udskilles uden senere at blive skyllet med ud ved kraftig regn. Yderligere
kan der inden udløbet med fordel etableres en rodzone for at slutpolere vandet, inden
udløbsbygværket nås. Sidstnævnte er ikke nødvendigt, når det åbne sandfang etableres i tilknytning til et vådt bassin.
Ved at etablere det åbne sandfang som et delvist beplantet bassin sikres både en
optimal vandhastighed samt en øget rensning via filtrering/adsorption i rodzonen samt
via optag i f.eks. tagrør.
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Figur 2.1 Eksempel på opbygning af et åbent sandfang
Ved udformning af åbne sandfang skal mulighederne for at tømme og oprense sandfanget på et senere tidspunkt planlægges omhyggeligt, så driften og vedligeholdelsen
bliver så nem som mulig.

2.2 Krav fra myndigheder

Med hensyn til tilladelser der er nødvendige efter miljøbeskyttelsesloven og byggeloven ved etablering af LAR-løsninger henvises til notatet:
”Generelle krav fra myndigheder ved etablering af LAR. Hvad skal der ansøges om? Og hvad må jeg selv udføre?”
Specifikt for ”forbassiner/åbne sandfang” kan nævnes, at der i forbindelse med udledningstilladelse normalt vil blive fastlagt funktionskrav til bassinet, samt taget stilling
til krav til udformning og placering. Der vil endvidere blive taget stilling til, om bassinet
skal udføres med tæt bund for at undgå forurening af grundvand.
Frakobling og tilslutning til kloaksystemet må kun udføres af en autoriseret kloakmester.
Aalborg Kommune kan stille krav vedrørende drift og vedligeholdelse, herunder bortskaffelsen af slam fra forbassinet/sandfanget.

2.3 Renseeffekt

I åbne sandfang sker der en rensning af regnvandet, ved at partikler og stoffer bundet hertil bundfældes. Endvidere nedbryder mikroorganismer og solens UV-stråler
stofferne, mens nogle stoffer også kan fordampe. I åbne sandfang med planter kan
næringsstoffer bliver optaget af planterne. Der foregår således mange forskellige renseprocesser i åbne sandfang, som kan fjerne mange forskellige stoffer.
I tabel 2.1 er der givet en vurdering af, hvordan åbne sandfang renser vandet for forskellige stoffer. Vurderingen er inddelt i tre klasser: høj, middel og lav.
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Suspenderet stof Tungmetaller
Oliestoffer
Åbne sandfang
Middel
Middel
Middel
Tabel 2.1 Oversigt over rensning af regnvandet i åbne sandfang.

Pesticider
Lav - middel

2.4 Landskab og beplantning

Åbne sandfang kan sammenlignes med våde bassiner og kan placeres i landskabet
på samme måde, jf. Metodebeskrivelsen om Våde bassiner og damme.
For at forbedre renseevnen i åbne sandfang kan der plantes tagrør, jf. den senere
beskrivelse om sandfangets opbygning.
Åbne sandfang kan etableres i direkte sammenhæng med almindelige våde bassiner,
ved at opdele regnvandsbassinet i to dele adskilt af f.eks. en jorddæmning, hvorpå der
kan etableres en gangsti eller cykelsti. Den forreste del af regnvandsbassinet vil opbygges som et åbent sandfang, og det efterfølgende bassin vil opbygges som et normalt vådt bassin. Koblingen mellem de to bassiner vil ske ved, at udløbet fra det åbne
sandfang ledes til en brønd i dæmningen/stien, og derfra ledes til det konventionelle
våde bassin.
Det vil være oplagt, at åbne sandfang etableres i sammenhæng med grøfter og render, både af hydrauliske samt rekreative hensyn. De åben sandfang kan give en rensning af det vand, der ledes til grøfterne/renderne. Yderligere kan de dimensioneres
med hydraulisk aflastning, hvorved nedstrøms render/grøfter kan reduceres. Det åbne
sandfang vil kunne etableres, så det fremstår som en sø og på denne måde vil et
teknisk anlæg til håndtering af regnvand kunne få et naturpræg.

2.5

Begrænsninger for anvendelsen

I tabel 2.3 er åbne sandfang vurderet i forhold til en række lokale faktorer, som kan
begrænse, ændre eller påvirke udførelsen eller driften.
Hvis et åbent sandfang overbelastes hydraulisk, kan det planlægges, så der sker overløb til nærliggende grønne områder, hvor vandet vil sive ned. Der kan også etableres
overløb til offentlig kloak/regnvandssystem eller recipient.
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Faktor
Grundvand

Jordbundsforhold

Påvirkning af anvendelse
I områder med højt grundvandsspejl kan der i perioder
strømme grundvand til det åbne sandfang, såfremt der ikke er
en membran i sandfanget. Det skal derfor undersøges inden
etableringen af det åbne sandfang, om ind-/udsivning til grundvandet kan accepteres. Kan dette ikke accepteres, skal ind/udsivningen mellem det åbne sandfang og grundvandet forhindres ved at etablere en tæt membran af ler, bentonit eller
plast.
Ved højt grundvandsspejl skal det åbne sandfangs bund være
sikret, så den ikke bliver skudt op, når sandfanget skal tømmes, før det skal renses op. Alternativt kan der etableres dræn
under bunden.
Der bør udføres geotekniske boringer enkelte steder i et planlagt åbent sandfang for at kunne vurdere, om vandet vil kunne
sive ud af sandfanget. Denne oplysning skal benyttes ved dimensioneringen og udformningen af sandfanget.
Tilsvarende skal det ved etableringen sikres, at der ikke er
sandlommer, hvor vandet i det åbne sandfang vil kunne forsvinde hen, da der ønskes permanent vandspejl i sandfanget
af hensyn til renseeffekten.

Pladsforhold/areal- Åbne sandfang kan nemt indpasses i grønne friarealer, men
krav
kræver en del plads pga. skråningsanlæggene. Hvis tilløbet
ligger dybt forøges pladsbehovet, hvilket på begrænset plads
stiller krav om stejlere skråninger.
Forurening i jorden Stødes der på forurenet jord ved etableringen af bassiner skal
den forurenede jord håndteres efter gældende regler og love
for forurenet jord. Det åbne sandfang skal ved underliggende
forurening etableres med tæt bund for at hindre nedsivning
igennem forurenet jord.
Byzoner i Aalborg Kommune er områdeklassificeret, dvs. jorden vurderes at være lettere forurenet. Forureningen ligger
typisk i de øvre jordlag og består af komponenter, som er bundet hårdt til jorden. Der skal ikke nødvendigvis etableres tæt
bund. Aalborg Kommune vurderer i det konkrete tilfælde.
Tabel 2.3 Oversigt over forhold, der kan påvirke eller begrænse anvendelsen af åbne
sandfang.
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3.

Anlægsdele

Opbygning af åbne sandfang

Der skal være særlig opmærksomhed på opbygningen af det åbne sandfang for at
kunne opnå en så optimal rensning af regnvandet som muligt.
Opbygningen af det åbne sandfang skal udføres således, at nedenstående funktioner
sikres:
 Vandhastigheden skal neddrosles ved indløb.
 Større partikler skal bundfældes og ”slamlageret skal sikres, så de bundfældede partikler ikke udvaskes.
 Vandet skal strømme med en lav hastighed.
 Evt. beplantning med tagrør for at tilbageholde og optage uønskede stoffer.
som tungmetaller og miljøfremmede stoffer.
 Dykket udløb for at tilbageholde flydestoffer og olie.

Indløb til det åbne sandfang

Regnvandet ledes til det åbne sandfang enten via et præfabrikeret indløbsbygværk
eller ved en dykket regnvandsledning direkte ind i det åbne sandfang. På indløbet installeres en sikkerhedsrist med risteafstand på ca. 7,5 cm for at sikre at dyr eller børn
ikke kan kravle ind i indløbsrøret. Gitteret kan eventuelt laves mere simpelt ved at føre
to rustfrie metalstænger gennem røret, så de danner et kryds. Udformningen af gitteret
afhænger af indløbsrørets diameter.
De præfabrikerede indløbsbygværker er færdigstøbte betonvægge, som fremstilles til
projektet, så rørdimensioner, indløbskoter og lignende tilpasses til det enkelte projekt.
Ved at føre røret direkte ind i det åbne sandfang kan indløbet udføres således, at det
ikke umiddelbart vil kunne ses fra kanten af det åbne sandfang. Herved vil det åbne
sandfang fremstå mere som en sø end et teknisk bassin – og derved have større rekreativ værdi. Der er dog stadig tale om et teknisk anlæg til rensning af regnvandet.
Figur 3.1 og 3.2 viser eksempler på indløb. Figur 3.3 viser et åbent sandfang uden
synlige ind- og udløb.

Figur 3.1 Eksempel på indløb i vådt bassin med rist.
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Figur 3.2 Eksempler på dykket indløb i vådt bassin med frontmur.
Ved indløbet til det åbne sandfang skal det sikres, at erosion af bundmaterialer undgås.
Der bør derfor etableres et felt foran indløbet til det åbne sandfang af enten fliser, en
støbt betonplade eller større sten, som kan forhindre erosion af bunden foran indløbet.
I indløbssiden af det åbne sandfang bør der være en vanddybde på mere end 1,0 –
1,2 meter som skråner opad mod udløbssiden af det åbne sandfang, hvor vanddybden bør være 0,5 – 0,6 m. Herved sikres en passende neddrosling af vandhastigheden, en fornuftig bundfældning og en tilstrækkelig vanddybde til, at sediment ikke udvaskes.
Ved design og placering af et åbent sandfang bør det område, hvor den væsentligste
bundfældning vil ske, være tilgængeligt for senere oprensning. Bunden i dette område
kan med fordel forsynes med et sten/singles lag på bunden, således at den tætte
membran ikke beskadiges ved senere oprensning.
For at tilbageholde mindre partikler er det nødvendigt at nedsætte vandhastigheden
så meget som muligt. Dette kan gøres ved at sikre, at vandstrømmen fra indløbet fordeles over så stort et strømningsareal som muligt, selv ved de store vandflow efter
store regnskyl.
Udformes det åbne sandfang ved at øge bassinbredden fra indløbet mod udløbet vil
strømningszonen kunne spredes og strømningshastigheden nedsættes. Dog vil vandet ved stort vandflow give en smal strømrende mellem indløbet og udløbet. Dette
skyldes, at vandet altid vil finde den ”letteste” vej. For at kunne opnå en udbredelse af
strømrenden kan der etableres en forhøjning/plateau eller en ø i det åbne sandfang.
Således vil vandet fra indløbet, selv ved store vandflow, tvinges til at dele sig uden om
forhøjningen/øen. Herved nedsættes strømningshastigheden, og bundfældningsegenskaberne forbedres.
En anden mulighed for at brede strømningszonen ud, er at etablere en dæmning/forhøjning på tværs gennem det åbne sandfang med vand over dæmningen, således at
der ved det dimensionsgivende flow vil være en strømningshastighed over dæmningen på 0,1 m/s.
På figur 3.4 og 3.5 er vist eksempler på, hvordan et åbent sandfang med en ø eller
dæmning kan opbygges.
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Figur 3.3 Snit gennem et åbent sandfang med forhøjning enten som en ø eller som
en dæmning.

Figur 3.4 Oversigtstegning over et åbent sandfang med ø.

Udløb fra det åbne sandfang

Udløbet fra det åbne sandfang kan være dykket, da flydestoffer, som lettere partikler
og olie, så ikke kan ledes videre. På denne måde vil udløbet kunne fungere som en
olieudskiller, såfremt det åbne sandfang er udformet således, at vandhastigheden ved
udløbet er mindre end 0,1 m/s.
Udløbet kan etableres enten ved et præfabrikeret udløbsbygværk eller et dykket rør.
På tilsvarende vis, som ved indløbet, vil et præfabrikeret bygværk laves, så det tilpasses det enkelte projekt. Dog vil et dykket rør give et mere rekreativt bassin end
med et præfabrikeret udløbsbygværk. Figur 3.5 og 3.6 viser eksempler på udløbsbygværker.
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Figur 3.5 Eksempel på dykket udløb via sump med fald.

Figur 3.6 Eksempel på frit udløb fra bassin med skumplade.
Plantes der tagrør i området ved udløbsbygværket, vil der ske en yderligere fjernelse
af mindre og uønskede partikler og stoffer både ved optag i planterne, i planternes
rodzone, samt ved yderligere bundfældning, da planterne vil virke som et fysisk fil- ter,
der tilbageholder stofferne.

Udformningen af det åbne sandfang

For at sikre det åbne sandfangs sider efter etableringen, vil det være en stor fordel, at
det såede græs på skråningerne, når at få et kraftigt rodnet, inden der lukkes vand ind
i det åbne sandfang. Græssets rodnet vil medvirke til at sikre/holde på skråningerne,
så de ikke ødelægges af de vandbevægelser, der er i det åbne sandfang. Det er dog
ikke altid muligt at vente, til der er et godt græsrodnet på skråningerne, inden der lukkes vand ind i det åbne sandfang. Derfor kan der udlægges måtter af f.eks. kokosfibre,
hvor der er indeholdt muld og græsfrø. Disse måtter udlægges på skråningerne og
fastholdes med små træpløkker. På denne måde kan erosion af skråningerne undgås
samtidig med, at græsfrøene ikke skylles væk. Da måtterne er lavet af kokosfibre, vil
de være nedbrudt ca. et år efter, de er udlagt.
Udformningen af det åbne sandfangs vanddybder er afgørende for vegetationen i det
åbne sandfang. Områder med lav vanddybde, dvs. under 0,6 – 0,8 m vil over en årrække vokse til med tagrør eller tilsvarende beplantning. Ønskes der et frit vandspejl,
bør der etableres vanddybder på min. 0,8 – 1,2 m.
Skråningsanlægget på det åbne sandfang etableres normalt med et anlæg mellem 1:3
og 1:5. På arealer med begrænset plads kan det åbne sandfangs dybde øges ved at
anvende et stejlere anlæg i dele af det åbne sandfangs våde del.
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Længde:brede forholdet bør være 1:3 til 1:5.
Det åbne sandfangs bund etableres med membran af ler, bentonit eller plast, i henhold til DS/INF 466, op til umiddelbart over det normale vandspejl.
Det åbne sandfangs skråningsanlæg over normalvandspejl kan tilsås med græs, beplantes eller sikres med etablering af stendiger eller tilsvarende.
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4.

Dimensionering

I Aalborg Kommune dimensioneres sandfang ud fra en overfladebelastning på 20
m2/red.ha, idet arealet dog max. må udgøre ca. 100 m 2. Dybden af sandfanget bør
variere fra 0,5-1,2 m, med den største dybde i indløbssiden.
Det åbne sandfang skal endvidere dimensioneres, så gennemstrømningshastigheden
maksimalt er 0,3 m/s.
Opholdstiden i det åbne sandfang for den dimensionsgivende vandtilstrømning skal
typisk være på ca. 2-3 min. for at sikre en fornuftig bundfældning.
Th =
Hvor:
Th
V
Q

V
Q

er vandets middelopholdstid (s)
er det effektive bassinvolumen (m 3)
er det dimensionsgivende flow (m3/s)

Ved beregning af middelopholdstiden, Th, skal det bemærkes, at det effektive bassinvolumen ikke er det teoretiske totalvolumen, men kun det volumen hvori vandet passerer ved gennemstrømning af det åbne sandfang, se også afsnit 3.
Det åbne sandfang kan også designes til at fungere som olieudskiller, og strømningshastigheden bør i så fald holdes under 0,1 m/s. Opholdstiden i det åbne sandfang skal
være min. 20 minutter for at sikre en fornuftig olieudskillelse.
For at optimere olieudskillerfunktionen bør det dykkede udløb, dvs. skumbrættet eller
tilsvarende, fra det åbne sandfang være placeret så dybt som muligt under overfladen.
Herved vil oliedråber være udskilt, når de er steget op til et niveau over skumbrættet.
Er det nødvendigt at reducere udløbsflowet fra det åbne sandfang kan udløbet drosles
ved at forsyne det med vandbremse eller tilsvarende. Se metodebeskrivelsen om
Drosling af afløb. Det kan være nødvendigt at drosle udløbet, hvis de efterfølgende
regnvandsanlæg ikke kan modtage så meget vand eller hvis der ønskes en øget opholdstid i det åbne sandfang ved ekstremregn. Dermed kan der være behov for etablering af et forsinkelsesvolumen. Se metodebeskrivelsen ”Våde bassiner og damme”.
Ønskes ingen forsinkelseseffekt i det åbne sandfang designes dette, således at udløbsflowet er lig indløbsflowet, dvs. intet behov for stuvningsvolumen.
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Eksempel
Der ønskes etableret et åbnet sandfang for overfladevand fra en boligejendom med
et samlet grundareal på 6.000 m2. Der skal ledes overfladevand fra et samlet areal
af tage og veje på 2.400 m2 til bassinet. Afløbskoefficient for tag og veje sættes lig
1 ligesom også den hydrologiske reduktionsfaktor sættes til 1,0.
Det reducerede areal beregnes således:
Red. areal: (1.500 · 1,0 + 900 · 1,0) · 1,0 /10.000 m2 = 0,24 red. ha
Overfladen af det åbne sandfang beregnes som:
Overfladeareal = 20 m2/red. ha · 0,24 red. ha = 4,8 m2
Volumen = 4,8 m2 · 1,0 m = 4,8 m3
Opholdstid = 4,8 m3 / (140 l/s/ha · 0,24 ha) = 2,4 minutter
I tabel 4.3 er opsummeret resultaterne for beregning af nødvendige overfladearealer.
Åbent sandfang

Red.areal
ha

Nødvendigt overfladeareal
m2

Parcelhus
0,019
0,4
Boligejendom
0,240
4,8
Kontorbygning
0,600
12
Tabel 4.3 Tabellen viser nødvendige overfladearealer for de åbne sandfang.
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5.

Drift og vedligehold

I tabel 5.1 er vist en oversigt over drift og vedligehold af åbne sandfang.
Jævnligt

Aktivitet
Tilsyn og rensning af riste i tilløb og afløb

Hyppighed
Regelmæssigt under/efter regnvejr

Opsamle affald

Regelmæssigt – 1
gang om måneden

Tilsyn med sandfang

Årligt tilsyn. Eventuelt tømning af
sandfang
2 gange i vækstsæsonen

Græsslåning på skråninger
Tilsyn af tagrør
Efter behov Oprense sedimenteret materiale fra bunden i
det åbne sandfang
Grødeskæring og/eller plantning af nye tagrør

2 gange årligt
Hvert 2. til 5. år

Reparer og efterfyld eroderede skrænter og anden ødelæggelse.
Tilse, reparere og ordne evt. hegn omkring det
åbne sandfang.
Tabel 5.1 Drift og vedligehold af åbne sandfang.

Når nødvendigt

Når nødvendigt

Når nødvendigt

Selv om åbne sandfang er etableret med olieudskillerfunktion, vil fjernelse af oliefilm
kun være relevant ved større spild/uheld i oplandet, da mængden af olie fra befæstede
arealer normalt adsorberes eller omsættes biologisk i det åbne sandfang.
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1.

Datablad

Grønne tage er tage med forskellige former for stenurter (sedum), græs, mos og andre
mindre planter. Vegetationen plantes oven på den almindelige tagkonstruktion, der består af indvendig beklædning, dampspærre, isolering mv. og en vandtæt membran.
Grønne tage kan også være egentlige taghaver med græs og buske plantet i krukker.
Især forår og sommer optager planterne store dele af vandet, og der sker en stor fordampning. Mængden af regnvand fra grønne tage reduceres meget, og den del der
løber fra taget, kommer langsommere til afløbssystemet end fra et tag med tegl, eternit
og lignende.

Figur 1.1 Eksempel på bygning med grønt tag.
Grønne tage kan anvendes overalt, på enfamiliehuse, garager, etageboliger, små og
store erhvervs- og industribygninger, forretningsområder mv., og på såvel små som
store bygninger. Grønne tage anvendes bedst på nye bygninger, men kan også bygges oven på eksisterende tage.
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Væsentligste egenskaber

Reduktion af vandvolumen
Reduktion af intens regn
Fjernelse af suspenderet stof
Fjernelse af kvælstof
Fjernelse af tungmetaller
Fjernelse af oliestoffer
Fjernelse af pesticider
Landskabelig værdi

Drift og vedligehold

Ekstra plantning og såning
Vanding i ekstraordinært tørre perioder Inspektion og rengøring af evt. tagbrønde Inspektion og rensning af tagrender
Reducerer vandmængden til afløbssystemet med ca. 50
%
Størst tilbageholdelse af vand i sommermånederne, hvor
vandet fordamper og planterne optager vandet
Gør bybilledet mere grønt, spændende og varieret
Mulighed for biologisk mangfoldighed
Bedre lokalt klima som følge af øget luftfugtighed
Renser for partikler og støv i luften
Dæmper støj
Isolerer bygningen, så varmetabet mindskes og der sker
mindre opvarmning om sommeren
Beskytter de underliggende tagmaterialer mod solstråling
og vind, så tagets levetid øges.
Adgang for vedligeholdelse kan være vanskelig
Bør ikke anvendes, hvor større træer vokser ind over taget på grund af skygge og løvfald
Kan ikke anvendes på tage med taghældning over 15-20
grader uden ekstra opbygning

Fordele

Ulemper

Økonomi
Tabel 1.1 Metodeoversigt.

Middel – høj
Lav – middel
Middel
Lav
Høj
Høj
Høj
Høj

Høje udgifter til anlæg af tag
Lave udgifter til drift og vedligehold ved de mindre tage –
relativt større udgifter ved store tagarealer.

Samlet vurdering af grønne tages egenskaber som LAR-metode i forhold til afledning
af regnvand direkte til regnvandskloak eller recipient ses af figur 1.2. Hvor der ikke er
angivet nogen værdi, vurderes metoden ikke at have nogen væsentlige fordele eller
ulemper i forhold til at lede vandet direkte til regnvandskloak/recipient.
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Biodiversitet
Vandhygiejne
Teknologi
Selvforvaltning
Renseeffekt
Rekreativ værdi
Lokalt klima
Grundvandsmængde
Grundvandskvalitet
Forsinkelse
Driftsøkonomi
Driftsbehov
Arealkrav

Anlægsøkonomi
-3
Figur 1.2
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1

2

3

Samlet vurdering af egenskaber.
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2.

Generel beskrivelse

2.1 Opbygning og funktion

Der skelnes ofte mellem tre typer af grønne tage:
1. Beplantning alene med stenurt (sedum) og mosser i et vækstlag på 30-80 mm
inklusiv et kombineret beskyttelses- og drænlag oven på en vand- og rodtæt
membran på selve tagkonstruktionen. Ofte kaldet ekstensive grønne tage.
2. Beplantning med stenurt, græsser og andre mindre urter i et vækstlag på 20-40
mm oven på et yderligere 80-150 mm lag som vækstmedium. Herunder drænlag
samt en vand- og rodtæt membran oven på selve tagkonstruktionen. Kaldes ofte
intensive grønne tage.
3. Egentlige taghaver med kombinationer af 1) og 2), egentlige græsplæner, der
klippes samt buske og mindre træer. Sidstnævnte plantes oftest i store krukker
eller kummer med plads til den nødvendige jord. Kaldes ofte intensive grønne
tage.
Alle grønne tage og deres tagkonstruktioner dimensioneres for belastningen fra de
nævnte dele, se afsnit 4 om Dimensionering. Specielt taghaver har ofte ekstra store
belastninger.
Drænlaget mellem vækstlaget og den vand- og rodtætte membran sikrer, at ”overskudsvand” ledes væk fra tagkonstruktionen. Ved et ”fladt tag” ledes overskudsvandet til tagbrønde og ved tage med hældning til tagrenden. Jf. afsnit 3 om Anlægsdele.
Efterfølgende beskrives kun de to første typer. Type 1) er den almindeligste, især på
grund af den lave vægt og byggehøjde. Forskellige opbygninger og materialer beskrives undervejs.
Selve det grønne tag opbygges med forskellige tykkelser af drænlag og vækstlag med
planter oven på en almindelig tagkonstruktion. Tagkonstruktionen skal være dimensioneret for den konkrete belastning fra det grønne tag inkl. vægten af det vand, der
magasineres i vækstlag.
Figur 2.1 viser en skitse af opbygningen af et grønt tag.

Figur 2.1 Princippet i opbygning af et grønt tag.
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2.2 Krav fra myndigheder

Byggelovgivningens og Bygningsreglementets krav til tage, herunder konstruktion, dimensionering for forskellige typer af belastning, fugt- og varmeisolering og tagdækning, skal følges.
For tage med græs gælder de samme regler som for stråtage på grund af brandfaren
ved tørt græs. Ifølge Bygningsreglementet skal der være mindst 10 meter til nabo- skel,
sti- og vejmidte. For to bygninger på samme grund skal der mellem et græs- eller stråtag og en bygning uden græs- eller stråtag være 12,5 meter. Har begge bygninger
græs- eller stråtag, skal afstanden imellem dem være 20 meter.
Selv om et grønt tag kan blive tørt, vil der normalt ikke være brandfare, da stenurter
optager vand i bladene. Undtagelsen er tage med meget tørt græs en lang og tør sommer. Tage med mosser og stenurt er med hensyn til brandmodstand klassificeret som
Broof(t2), se kravene i Bygningsreglementet, afsnit 8.5.3.5. Der er derfor ingen særlige
afstandskrav til tage alene med mosser og stenurt.
Lokalplaner, byplanvedtægter og servitutter kan sætte begrænsninger for, hvilke tagmaterialer der må anvendes på en bygning.

2.3 Renseeffekt

Grønne tage renser regnvandet ved at stofferne optages i planterne, bliver nedbrudt
af mikroorganismer og af solens ultraviolette stråler, binder sig til vækstlaget samt bliver filtreret fra i vækstlaget.
Mosser har ikke noget rodsystem og optager næring fra luften. Herved opfanger de
mange partikler fra luften og fjerner således mange af de forureninger, der ellers ville
ende i tagvandet.
I tabel 2.1 er der givet en vurdering af, hvordan grønne tage renser vandet for forskellige stoffer. Vurderingen er inddelt i tre klasser: høj, middel og lav.

Grønne tage

Suspenderet stof

Tungmetaller

Oliestoffer

Pesticider

Middel

Høj

Høj

Høj

Tabel 2.1 Oversigt over rensning af regnvandet i grønne tage.

2.4 Landskab og beplantning

Grønne tage giver en by et mere ”grønt og farverigt look”, og bygges tagene, så de
kan bruges som terrasser og rumme større beplantninger / mindre træer er de rekreative muligheder store.
Grønne tage kan anlægges på såvel nye som eksisterende bygninger, under forudsætning af, at tagkonstruktionen kan bære den ekstra vægt. Taghældninger på op til
15-20 grader er uproblematiske, mens stejlere tage kræver ekstra forankring af det
grønne tag.
Udover konstruktionsmæssige spørgsmål er det nødvendigt at tage æstetiske forhold
i betragtning. En bygnings arkitektoniske udtryk kan tale imod et grønt tag, også selv
om det rent teknisk kan lade sig gøre og rummer miljø- og naturmæssige fordele. Især
ekstensive grønne tage med lille plantevariation fremstår dog forholdsvist neutralt.
Ved nye bygninger kan grønne tage med forskellige farveudtryk hen over en sæson
opfattes som en design-parameter, der kan skabe særlige udtryk for såvel den enkelte
bygning som en samlet bebyggelse. Variationen i planter spænder fra forskellige blomstrende sedum-arter over kombinationer med græsser til diverse egnede stauder (flerårige urteagtige vækster, der fryser tilbage hver vinter). Ved designet af grønne tage
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er der således en række muligheder for at spille sammen med arkitekturen og omgivelserne. Nøglen til et vellykket grønt tag er derudover regelmæssig vedligeholdelse
og pleje, hvilket bør tages i betragtning tidligt i planlægningsfasen.
Mikroklimaet på en tagflade er ekstremt. Planterne er vindudsatte og såvel temperatur- som fugtighedsforhold svinger kraftigt: fra ekstremt tørt og varmt til ekstremt koldt
og vådt. Disse forhold begrænser udvalget af planter generelt. For det enkelte tag vil
den konkrete opbygning af substrat (vækstmedium) og drænlag samt de lokale læ- og
sol-skyggeforhold derudover spille ind. Det anbefales at søge råd hos en landskabsarkitekt eller tilsvarende eksperter med erfaring omkring grønne tage.
Ekstensive grønne tage har et tyndt substratlag og er derfor er en let konstruktion, der
er velegnet til eksisterende tage. På denne slags tage er alpine og sub-alpine arter
mest velegnede. Nogle sedum-arter er særligt velegnede, hvilket også gælder arter af
stargræsser, bjørnegræs og fjergræs. Krydderurter, mosser, græsser og andre lavt
voksende arter kan også være egnede. Figur 2.2 viser et eksempel på et grønt tag
med forskellige planter.

Figur 2.2 Grønt tag med forskellige planter.
Sidst i metodebeskrivelsen er vedlagt en oversigt over forskellige planter, der er velegnede til grønne tage.

2.5 Begrænsninger for anvendelsen

I tabel 2.2 er grønne tage vurderet i forhold til en række lokale faktorer, som kan begrænse, ændre eller påvirke udførelsen eller driften.
Faktor
Grundvand
Jordbundsforhold
Pladsforhold/arealkrav

Påvirkning af anvendelse
Ingen
Ingen
Der kræves adgangsforhold, så kraner kan løfte
materialer direkte fra lastbiler op på taget.
Forurening i jorden
Ingen
Tabel 2.2 Oversigt over forhold, der kan påvirke eller begrænse anvendelsen af
grønne tage
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Der vil altid være op til 50 - 60 % af årsnedbøren, som skal afledes på anden vis. Oftest
skal der afledes vand fra taget under kraftige regn, når vækst-(og drænlagene) er fyldt
med vand.
Et grønt tag kan f.eks. kobles med opsamling fra tagrender og anvendelse til havevanding. Der kan ikke opsamles vand fra taget til tøjvask, da vandet ofte vil være misfarvet efter at have løbet over og gennem det grønne tag, se metodebeskrivelser om
”Opsamling og anvendelse af regnvand”.
Endvidere kan et grønt tag kobles med andre LAR-metoder som: regnbede, nedsivningsgrøfter, damme og faskiner. Ved sådanne kombinationer er det muligt at anvende
og tilbageholde alt regnvand fra selv større ejendomme.

Figur 2.3 Nærbillede at planter på grønt tag.
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3.

Anlægsdele

Grønne tage har været kendt langt tilbage i tiden - helt tilbage i bronzealderen. I 1600tallet var det den mest anvendte tagtype. Dengang var det tykke græstørv lagt på et
underlag af birkebark oven på den bærende konstruktion af træ.
Nedenfor beskrives følgende dele fra det grønne tag, som det bygges i dag:
 Vand- og rodtæt membran
 Vækst- og drænlag
 Planter
 Øvrige forhold
Den underliggende tagkonstruktion kan ud over den bærende konstruktion f.eks. være
(nedefra) en loftbeklædning, en dampspærre, isolering, undertag af vandtæt krydsfiner
og her oven på to lag asfaltpap. Øverste lag pap bør være rod- og vandtæt og fuldsvejst
til det underste lag.
Den underliggende tagkonstruktion kan også være beton eller andre faste og plane
underlag.
Leverandørernes anvisninger for de enkelte byggematerialer og beplantninger til
grønne tage skal følges. Det gælder f.eks. hensyn til vanding den første tid og sikring
imod vind og nedskridning ved større taghældninger, se afsnit 4 Dimensionering.
Mange leverandører har også forslag til forskellige detaljer ved tagets afslutning mod
vægge mv. afhængig af den konkrete situation.
Detaljerede specifikationer findes i /1/.

Vand- og rodtæt membran

En vandtæt membran kan være et fuldsvejst asfaltpap eller en polyethylenfolie, hvor
såvel materialer som arbejdets udførelse skal være af høj kvalitet. Dette gælder såvel
sammensvejsninger ude på tagfladen som opføring og fastgørelse ved kanten af taget.
Her følges leverandørens anvisninger. En skitse af membranafslutningen ved tagkanten er vist på figur 3.1.
Testmetode for membraner findes i /1/.

Figur 3.1 Afslutning af membran ved tagkant.
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Vækst- og drænlag

Grønne tage skal være i stand til at opbevare vand og ikke udtørre for hurtigt. Vækstlaget skal typisk kunne rumme 20-30 % vand, og skal have en vis tykkelse afhængig
af den valgte beplantning.
Drænvirkningen og drænlaget er specielt vigtigt for stenurter, som trives bedst i tynde
og veldrænede vækstlag.
For at sænke vægten anvendes ofte materialer af specialfilt, mineraluld og diverse
kunststoffer som vækstmedium og drænlag. Selve drænlaget er oftest 20 – 60 mm for
at sikre en god dræning af overskudsvand.
Som vækstlag og drænlag kombineres også jordmaterialer og f.eks. letklinker. Her indlægges en geotekstil (fiberdug) mellem de to lag, således at jorden ikke trænger ned
mellem klinkerne og udfylder hulrummene. Nogle præfabrikerede vækstlag med planter / vegetationsmåtter indeholder også en geotekstil.
En geotekstil med en vandgennemtrængelighed på 2 liter/time pr. m 2 og en pore- størrelse på 70 μm (0,07 mm) anbefales af leverandøren.
Som vand- og rodtæt membran findes forskellige specialfolier og andre specialprodukter. Det samme gælder især for drænlag, men også for vækstmedier, inkl. ”tagjord”/letvægtsjord, for at opnå lavest mulig vægt.
Drænlag ses ofte udført af et lag plastmateriale, der sikrer et meget stort hulrum. Dette
er en form for mini-regnvandskassette med en hulrumsprocent på 0,8-0,9.

Figur 3.2 Eksempel på vækst- og drænlag.
Ovenstående er baseret på forskellige leverandørers oplysninger. De tyske anvisninger, som bruges over hele verden /1/, anbefaler vækst- og drænlag, som vist i tabel
3.1. Dette er i vid udstrækning baseret på jordlag, hvor der er en væsentligt mindre
hulrumsprocent (0,1-0,2) end ved flere slags drænlag af kunststoffer mv. Dette betyder
store forskelle i tykkelsen af drænlag
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Beplantning

Vækstlag i mm

Drænlag i mm

Flade tage
Mos og stenurter (sedum)
Stenurter (sedum) og græs

20-50
80-120

40-70
100-140

Mos og stenurter (sedum)
20-50
Stenurter (sedum) og græs
100-150
Tabel 3.1 Vækst- og drænlag anbefalet i /1/.

40-70
120-170

Tage med hældning

Planter

De almindeligste planter er mosser, stenurter og græsser. Enten udlægges hele vækstlaget som færdige måtter med både vækstmedium og planter med en samlet tykkelse
på 30-40 mm, eller planterne sås i et udlagt vækstmedium.
Mosser og stenurter bliver sjældent højere end 10 cm, mens græsser bliver noget højere og ser vildere ud. Stenurter kan blomstre i mange forskellige farver, jf. afsnit 2.4
om landskab og beplantning.

Figur 3.3 Eksempel med varieret beplantning.

Øvrige forhold

Trods det at vandmængden fra grønne tage er meget mindre end fra et almindeligt tag,
bør tage med hældning forsynes med tagrender, idet vand ellers vil dryppe fra taget
over lange perioder. Ved flade tage ledes vandet til tagnedløbsbrønde, se figur 3.4.
Der etableres en vækstfri zone ved tagnedløb og tagrender, og specielt hvor der skal
være adgang til taget fra terræn etableres en afslutning ved tagrenden, så personer
kan komme op på taget uden at beskadige det. Også her findes forskellige specialprodukter fra forskellige firmaer.
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Figur 3.4 Nedløbsbrønd til afledning af overskudsvand på flade tage.

Figur 3.5 Skrånende tagflade på kontorbygning.

Figur 3.6 Fladt grønt tag på kontorbygning.
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4.

Dimensionering

Detaljerede data for dimensionering findes i /1/.
Vægten af det grønne tag skal i hvert enkelt tilfælde vurderes nøje i vandmættet tilstand, da den bærende tagkonstruktion skal kunne bære den samlede vægt. Hvis det
grønne tag skal erstatte et eksisterende tag, er det særligt vigtigt at få beregnet, hvor
meget den eksisterende tagkonstruktion kan bære. Der er stor forskel på, hvor meget
f.eks. eternittage, tage med betontagsten eller betondæk vejer. Vægten af grønne tage
kan variere meget afhængig af valg af materialer til især vækst- og drænlag.
De letteste grønne tage med stenurter og mosser på et 30 mm vækstlag og et 10-25
mm drænlag vejer vandmættet ca. 50 kg/m 2.
Med græsser og andre småplanter inkl. 30 mm vækstlag og et 80 mm jord- og drænlag
på det grønne tag, vejer det vandmættet ca. 130 kg/m 2.
Den vand- og rodtætte membran kan være en fuldsvejst asfaltpap eller polyethylenfolie, hvor såvel materialer som arbejdets udførelse skal være af høj kvalitet.
Ved taghældninger større end 10-15 grader skal der enten anvendes tynde vækstlag
alene med stenurt og mosser, eller det skal sikres, at der er tilstrækkelig friktion mellem
selve den bærende tagkonstruktion og vækstlaget til at vækstlaget ikke skrider. Evt.
må der etableres specielle befæstelser til at holde vækstlaget.
Grønne tage bør ikke etableres med mindre taghældning end 1 grad (”fladt tag”).
Grønne tage bør ikke etableres, hvor der er meget skygge bl.a. fordi det begrænser
fordampningen. Planterne kræver lys og ”fremmede planter” kan nemmere tage over.
Ved megen skygge er det ekstra vigtigt med et velfungerende drænlag, så vand ikke
bliver stående på et ”fladt tag”.

Hydraulisk dimensionering af anlægstyper

Et grønt tag reducerer vandmængden til afløbssystemet, da store mængder af vandet anvendes af planterne og en stor del fordamper. På årsbasis er der flere steder
målt en reduktion på 50 % og større. Ved små mængder nedbør tilbageholdes alt vandet, ved større mængder nedbør vil kun dele af regnvandet tilbageholdes.
I Malmø er der ved en stor måleserie fundet en reduktion svarende til 50 mm/mdr. forår
og sommer, og en reduktion svarende til 20 mm pr. måned i vintre uden sne. Alt vandet
fra regn mindre end 10 mm er opfanget og blevet i et grønt tag med 30 mm vækstlag
med stenurter og mosser. Se /3/ med målinger fra Malmö.
Reduktionen af intense regn er begrænset, men afhænger af opbygningen og tykkelsen af jord- og drænlag. Der sker en udjævning ved strømningen ned over og gennem det grønne tag.
Guidelines for the Planning, Execution and Upkeep of Green Roof Sites /1/ har følgende anbefalede afløbskoefficienter til hydraulisk dimensionering. Afløbskoefficienten, φ, er den del af regnvandet, der strømmer videre fra taget på årsbasis.
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Beplantning

Tykkelse af vækstlag
mm
Mos og stenurt
20 - 40
Mos, stenurt og andre mindre planter
60 - 100
Græs og mindre planter
150 - 200
Græsplæne og større planter / mindre
> 500 mm
træer4.1 Afløbskoefficienter fra et grønt tag.
Tabel

Afløbskoefficient
0,60
0,50
0,40
0,10

Ved dimensionering af efterfølgende LAR-anlæg fra bygninger med grønt tag beregnes det reducerede areal for taget som vist nedenfor. Det reducerede areal indtastes i
Spildevandskomiteens LAR regneark /6/
Areal tag red. = φ ∙ Atag.
Hvor Atag er tagets areal og φ kan ses i tabel 4.1.
Ved dimensionering af afløbssystemet i jorden efter bygninger med grønne tage skal
der ligeledes tages hensyn til den resterende vandmængde afhængig af tagets opbygning. Desuden skal der tages hensyn til, at snesmeltning kan give en pludselig høj
afstrømning. Det anbefales, at ledninger efter grønne tage dimensioneres for 152 l/s/ha
for parcelhuse. For alle andre bebyggelsestyper end parcelhuse dimensioneres ledningerne for 157 l/s/ha. Er der tale om åbne render anvendes 251 l/s/ha.
Ved større sammenhængende bebyggelser skal der gennemføres en samlet hydraulisk dimensionering af alle grønne tage og hele afløbssystemet. Efter behov skal der
anvendes en hydraulisk model heraf.
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5.

Drift og vedligehold

I tabel 5.1 er vist en oversigt over drift og vedligehold for grønne tage.

Jævnligt

Efter behov

Aktivitet

Hyppighed

Inspektion og rengøring af evt. tagbrønde på taget og af tagrender. Der
fjernes blade, affald mv. fra beplantningen

Årligt efter løvfald og efter
større mængder nedbør

Ved bygninger tæt på store træer kan
der være behov for oftere at fjerne
blade mv.
Inspektion af tagnedløb gennem tagfladen og undersiden af taget for utætheder

2-4 gange årligt

Udgåede planter erstattes

Når det er nødvendigt.
Mest påkrævet i starten

Vanding efter behov

0-4 gange det første år
0-2 gange efterfølgende
Ved tørre perioder i sommerhalvåret på mere end
4-6 uger

Eventuelle strømningskanaler i vegetationslaget udbedres.
Eventuelle selvsåede trævækster skal
Tabel 5.1 Drift fjernes.
og vedligehold for grønne tage.

1 gang årligt

Når nødvendigt
Når nødvendigt

Især tage med stenurt og mosser kræver minimal vedligeholdelse og næsten ingen
ekstra vanding. Stenurter kan tåle at tørre helt ud, mens græsser lettere går ud, hvis
vækstlaget er for tyndt og tørrer helt ud. Normalt er planter udlagt i måtter, der har
groet før udlægning, mere holdbare og gror bedre fra starten.
Taghaver med græsplæner, større planter mv. kræver samme vedligeholdelse som en
almindelig have, og efter behov skal der vandes yderligere.
Gødskning er normalt ikke nødvendig, men giver en større blomstring. Mosser optager
en stor del af deres næring direkte fra luften.
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6.

Økonomi

Priser på grønne tage afhænger en del af valg af beplantningstype, og dermed af tykkelsen af jord og drænlag, samt af adgangsforhold for kraner, som kan løfte ma-erialer
direkte fra lastbiler op på taget.
Tabel 6.1 og 6.2 viser overslag over anlægsudgifter, udgifter til drift og vedligehold
samt en samlet årlig udgift set over hele tagets levetid for henholdsvis grønne tage
med mos og stenurter og grønne tage med græs og mindre planter. Udgifterne, der er
beregnet i prisniveau 2011, er alle ekskl. moms og beregnet for 3 forskellige tagstørrelser:
 Parcelhus med tagareal på 140 m 2
 Boligejendom med tagareal på 1.500 m 2
 Kontorbygning med tagareal på 3.500 m2
Der er benyttet følgende enhedspriser i de økonomiske beregninger:
 Anlæg af tag med dræn- og vækstlag inkl. montering:
 575 kr. pr. m2 for grønne tage med mos og stenurt og et vækstlag på 2040 mm. Reduktion pr. m 2 på henholdsvis 15 % og 20 % for tagarealer på
1.500 m2 og 3.500 m2, da udgifterne pr. m2 reduceres, jo større tage der
anlægges.
 900 kr. pr. m2 for grønne tage med græs og mindre planter og et vækstlag på 150-200 mm. Reduktion på henholdsvis 15 % og 20 % for tagarealer på 1.500 m2 og 3.500 m2, da udgifterne pr. m 2 reduceres, jo større
tage der anlægges.
 Timepris til vedligehold: 325 kr. pr. time. Der er regnet med, at vedligeholdelsen foretages af eksterne folk. Vedligeholdelsen kan i de fleste tilfælde foretages af ejeren selv eller ansat personale, så driftsudgifterne bliver 0 kr.
 Forbrug af tid til vedligehold: 4 timer pr. 100 m 2 i det første år. Herefter 1,5 time
pr. 100 m2.
Levetiden for grønne tage er sat til 25-50 år.
Udgifter til anlæg af den bærende konstruktion i taget er ikke medtaget i anlægspriserne.
Parcelhus

Boligejendom

Kontorbygning

Anlægsudgifter kr.

81.000

735.000

1.615.000

Driftsudgifter kr. pr. år
1. år
Efterfølgende år

1.750
660

19.000
7.000

44.000
16.500

Årlig udgift kr. pr. år
levetid 25 år
4.100
38.400
85.700
levetid 50 år
2.400
22.800
51.000
Tabel 6.1 Overslag over anlægs- og driftsudgifter til grønne tage med mos og stenurt
og et vækstlag på 20-40 mm (prisniveau 2011).
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Parcelhus

Boligejendom

Kontorbygning

Anlægsudgifter kr.
125.000
1.140.000
2.500.000
Driftsudgifter kr. pr. år
1. år
1.750
19.000
44.000
Efterfølgende år
660
7.000
16.500
Årlig udgift kr. pr. år
levetid 25 år
5.900
54.500
121.000
levetid 50 år
3.250
30.800
68.800
Tabel 6.2 Overslag over anlægs- og driftsudgifter til grønne tage med græs og mindre
planter og et vækstlag på 150-200 mm (prisniveau 2011).
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8.

Bilag: Oversigt over planter til grønne tage

Nedenfor er vist en liste over forskellige planter og mosser, der er velegnede til grønne
tage. Planterne er blandt andet anbefalet af Scandinavian green roof assosication
(www.greenroof.se) og Fachvereinigung Bauwerksbegrüngung e.V. (FBB)
(www.fbb.de).
Latinsk navn

Dansk navn

Dybde af
vækstlag

Farve

Sukkulenter
Sedum album
’Coral carpet’

Hvid Stenurt

2 - 5 cm

Hvid,
lys
brunligt
løv

10

6-7

Sedum album
’Murale’

Hvid Stenurt

2 - 5 cm

Hvid,
rødligt
løv

10

6-7

Sedum floriferum
’Weihenstephaner Gold’
Sedum reflexum

Stenurt

2 - 5 cm

Gul

20

6-7

Bjerg- Stenurt
Rød Stenurt

2 - 5 cm

Gul

20

7-8

2 - 5 cm

Hvid

15

7-8

Stenurt
Stenurt

2 - 5 cm
2 - 5 cm

Gul
Hvid, purple

10
40

7-8
9-10

Mørkpuple,
grøn/bru
ne

25

7-8

Sedum spurium ’Album
Superbum’
Sedum sexangulare
Sedum telephium
’Herbstfreude’
Sempervivum tectorum

Engarter
Anthemis tinctoria ’Kelwayi’
Campanula redundifolia
Dianthus arenarius arenarius ’Weibull’
Origanum vulgare
Poa alpina
Prunella grandiflora
Thymus serpyllum
Krydderurter
Arabis ferd.-coburgii Old
Gold
Campanula carpatica
’Bluee Clips’
Iris pumila ’Blue Denim’
Lavandula angustifolia
Melissa officinalis
Mentha x piperita
Phlox subulata ’Emerald
Cushion Blue’
Platycotodon grandiflora

Husløg

Højde
cm

Blomstringsmåned

Farve-Gåseurt
Blåklokke
Sandnellike

15 cm

Gul

70

6-8

15cm
15 cm

Lys blå
Hvid

25
15

10
7-8

Pryd Merian
Alpe-Rapgræs
Brunelle
Smalbladet
Timian

15 cm
15 cm
15 cm
15 cm

Purple
Grøn
Mørk blå
Lillapurple

20
44/10
5
20
5

7-9
7-8
7-9
6-8

Kalkkarse

15 cm

10

4-5

Karpaterklokke
Dværgiris

15 cm

Hvid, gulbroget løv
Blå

20

6-7

15 cm

Blå

30

6

Lavendel
Citronmelisse
Pebermynte
Lyngfloks

15 cm
15 cm
15 cm
15 cm

Lilla
Hvid
Lilla
Blå

80
60
50
15

7-8
6-8
7-8
6

Ballonklokke

15 cm

50

6-8
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Salvia officinalis

Salvie

15 cm

Blålilla

50

6-8

Thymus serpyllum ’Albus’

Smalbladet
Timian

15 cm

Lillapurple

5

6-8

BakkeGranmos
Almindelig
Skægtand
Hvidlig Kortkapsel
Sølv-Bryum

2-5 cm

Grøn

5

Ingen

2-5 cm

Grøn

5

Ingen

2-5 cm

Grøn

5

Ingen

2-5 cm

Grøn

5

Ingen

Kalk-Blødmos
Storklokkemose
Almindelig
Snobørste

2-5 cm

Grøn

5

Ingen

2-5 cm

Grøn

5

Ingen

2-5 cm

Grøn

5

Ingen

Ene-Jomfruhår
Almindelig
Frynsemos
Stor Gråmos

2-5 cm

Grøn

5

Ingen

2-5 cm

Grøn

5

Ingen

2-5 cm

Grøn

5

Ingen

PlæneKransemos

2-5 cm

Grøn

5

Ingen

Kruset
Snoblad

2-5 cm

Grøn

5

Ingen

Mosser
Abietinella abietina
Barbula unguiculata
Brachythecium albicans
Bryum argenteum
Ctenidium molluscum
Encalypta streptocarpa
Funaria hygrometrica
Polytrichum juneperinum
Ptilidium cilare
Racomitrium lanuginosum
Rhytidiadelphus squarrosus
Tortella tortuosa
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1.

Datablad

Opsamling og brug af regnvand sker normalt på to måder:
a)
Tagvand opsamles i en beholder til havevanding
b)
Tagvand filtreres og opsamles i en lagertank, hvorfra det pumpes til toiletter
og maskiner for tøjvask.
Opsamling til havevanding

Figur 1.1

Opsamling til wc-skyl og tøjvask

Eksempel på opsamling af regnvand.

Begge former for opsamling kan anvendes ved enfamiliehuse, etageejendomme, erhvervsejendomme mv.
Ved metode a) kan vandet anvendes til havevanding.
Ved metode b) kan vandet fra egnede tagflader med tegl, beton og skiffer anvendes til
toiletskyl og tøjvask. Vandet kan desuden bruges til vask af biler, maskiner mv. samt
til forskellige former for vanding på f.eks. idrætsanlæg og boldbaner. Der må kun anvendes regnvand, som er opsamlet på egnede tage. Der må aldrig anvendes regnvand
opsamlet andre steder, som f.eks. fra veje og pladser.
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Væsentligst egenskaber

Drift og vedligehold

a)
b)

Fordele

a)
b)

Ulemper

a)
b)

Økonomi

a)
b)

Tabel 1.1 Metodeoversigt.

a)
b)
Reduktion af vandvolumen
Høj
Høj
Reduktion af intens regn
Høj
Høj
Fjernelse af suspenderet stof
Middel Middel – Høj
Fjernelse af kvælstof
Lav
Høj
Fjernelse af tungmetaller
Lav
Lav
Fjernelse af oliestoffer
Lav
Lav
Fjernelse af pesticider
Lav
Lav
Landskabelig værdi
Ingen
Ingen
Rensning af tagrender og nedløbsrør
Tømning af beholderen om vinteren
Inspektion og rensning af evt. filtre samt beholdere
Rensning af tagrender
Inspektion og rengøring af lagertank, sandfangsbrønd og
vandfilter
Tilsyn og vedligehold af pumper og styresystem
Erstatter brug af drikkevand
Nem og billig at installere og vedligeholde
Erstatter brug af drikkevand
Kalkfrit vand til toiletter og vaskemaskiner, der mindsker
sæbeforbruget
Ingen rensning af vandet
Kræver en del tilsyn og pasning af anlægget for at sikre
vandkvaliteten
Lave omkostninger til anlæg og drift
Rentabelt i nybyggeri. Kan være en dyr løsning i eksisterende byggeri

Biodiversitet
Vandhygiejne
Teknologi
Selvforvaltning
Renseeffekt
Rekreativ værdi
Lokalt klima
Grundvandsmængde
Grundvandskvalitet
Forsinkelse
Driftsøkonomi
Driftsbehov
Arealkrav
Anlægsøkonomi
-3

-2

-1

Opsamling og anvednelse til havebrug

0

1

2

3

Opsamling og anvendelse til wcskyl og tøjvask

Figur 1.2 Samlet vurdering af egenskaber.
Samlet vurdering af opsamling og anvendelse af regnvands egenskaber i forhold til

afledning af regnvand direkte til regnvandssystem eller recipient ses af figur 1.2. Hvor
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der ikke er angivet nogen værdi, vurderes metoden ikke at have nogen væsentlige
fordele eller ulemper i forhold til at lede regnvandet direkte til regnvandssystem/recipient.
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2.

Opsamling til havevanding

2.1 Generel beskrivelse
2.1.1 Opbygning og funktion

Regnvand fra taget ledes via tagrende og nedløbsrør til en beholder, der er koblet
direkte på det enkelte tagnedløb. Beholderen anbringes for det meste på jorden, men
den kan også være gravet helt eller delvist ned. For at undgå, at der samles blade og
andet bundfald i beholderen, kan der anbringes et grovfilter, inden regnvandet løber
ned i beholderen.
Nær ved bunden er beholderen forsynet med en hane, hvor vandet kan aftappes til en
vandslange eller en vandkande. Beholderen kan også være forsynet med en lille dykpumpe, så regnvandet pumpes ud til havevanding eller kobles på et drypvandingsanlæg i et drivhus.
Udløbet fra beholderen bør ikke være placeret helt i bunden, hvor der ofte samles
bundfald, som let kan stoppe hanen. Dette gælder især, hvis der ikke er anvendt et
grovfilter før beholderen.
Nogle tagmaterialer kan afgive stoffer til regnvandet. Regnvand fra følgende tage bør
derfor ikke bruges til at vande køkkenhaver med spiselige afgrøder, men kan godt
bruges til vanding af blomster og andre planter:
 tage og tagrender af zink og kobber
 tage med asbest. Eternittage fra før 1988 indeholder næsten altid asbest.
 tage med tagpap, som indeholder bitumen. Forurenende stoffer fra tagpap frigives dog mest i de første år, efter at taget er lagt.
Regnvandsbeholderne kan være lavet af træ, metal, plast (polyethylen) eller andre
materialer, som er modstandsdygtige over for sollys. Der kan også bruges større såkaldte palletanke, men de er ofte vanskelige at passe ind i omgivelserne og kan være
klodsede at se på. Beholderne skal have et tætsluttende låg, så insekter, snegle mv.
ikke kan kravle ned i beholderen.
Med mindre beholderen isoleres eller graves ned til frostfri dybde (ca. 80 cm) er der
risiko for at evt. vand i beholderen fryser, og at beholderen sprænger. Regnvandsbeholderen bør derfor være tømt for vand om vinteren.
I perioder med meget nedbør vil beholderen ofte blive fyldt. Den skal derfor forsynes
med et overløb. Vandet fra overløbet kan blot løbe ud på jorden eller ledes til beplantninger, der kan tåle meget vand, se f.eks. metodebeskrivelsen om Regnbede.
Hvis vandet fra overløbet, løber ud over jorden tæt på en bygning, skal der være mindst
20 ‰ fald på jorden væk fra huset for at undgå, at vandet trænger ind i bygningens
fundamenter.

2.1.2 Krav fra myndigheder

Der er ingen krav eller regler fra myndighederne. Den enkelte borger kan koble regnvandsbeholderen på tagnedløbet og bruge vandet direkte til havevanding. Hvis tagvandet tidligere har været tilsluttet kloakken, skal denne afproppes, og Aalborg Kloak
A/S skal orienteres herom. Afpropning af kloakken skal udføres af en autoriseret kloakmester.
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Såfremt virksomheder anvender regnvand til vask og vanding af spiselige afgrøder,
skal det opfylde kravene til vandkvalitet i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn
med vandforsyningsanlæg. (Jf. § 5, stk. 1 om vask og § 5, stk. 2 om vanding). Vandet
skal således bl.a. kontrolleres for mikrobiologiske parametre og leve op til vandforsyningskravene for drikkevand.

2.1.3 Renseeffekt

Der sker ikke nogen væsentlig rensning af regnvandet, når det opsamles i beholdere.
Der sker dog en sedimentation i beholderen, som kan fjerne små mængder af suspenderet stof, tungmetaller, PAH’er og eventuelle pesticidrester. Når regnvandet bruges
til havevanding, sker der en rensning både ved optag i planter og ved filtrering gennem
jordlagene.

2.1.4 Landskab og beplantning

Regnvandsbeholdere står ofte synligt udendørs, og der findes forskellige muligheder
for at indpasse beholderne i omgivelserne. Der kan f.eks. vokse planter op ad dem, så
de på den måde glider ind i haven, eller de kan placeres i kombination med anden
”inventar” som f.eks. terrasser, havemøbler og legestativer, eller afskærmes bag f.eks.
et flethegn.
Tæt buskads, espaliertræer og hurtigvoksende slyng- og klatreplanter er velegnede til
at skjule opsamlingsbeholdere. Samtidig skygger planterne, så vandet i beholderen
ikke bliver varmet op af solen.
Særligt til private haver er der mange plantearter og -sorter at vælge mellem. På offentlige arealer begrænses valget til planter med et lille plejebehov. Ofte vil arter, som
hører naturligt hjemme i Danmark, være bedst egnede. I nogle områder kan der endvidere være behov for at skabe sikkerhedsmæssig barriere, så børn ikke leger på eller
med regnvandsbeholderne. Her vil buske med torne være egnede.
Nogle slyng- og klatreplanter har stængler, som kan ødelægge nedløbsrør og andre
dele af anlægget. Følgende arter kan derfor ikke anbefales:
 Arkitektens Trøst (Polygonum aubertii)
 Rådhusvin (Parthenocissus tricuspidata "Veitchii")
 Efeu (Hedera helix)
 Blåregn (Wisteria sinensis /floribunda/frutescens)
Hvis disse planter benyttes for at opnå en hurtig begrønning af en stor flade, skal det
sikres, at opbindingssystemet slutter mindst 1,5 m fra nedløbsrør og andre rør.
Eksempler på velegnede slyng- og klatreplanter er:
 Vildvin (Parthenocissus inserta/vitacea)
 Diverse clematis (Clematis viticella /diversifolia /tangutica /montana /vitalba)
 Krybende benved (Euonymus fortunei Coloratus/ Radicans)
 Humle (Humulus lupulus)
 Klatre-Hortensie (Hydrangea anomala/ petiolaris)
 Almindelig Gedeblad (Lonicera periclymenum)
 Klatreroser (Rosa spec.)
 Brombær (Rubus fruticosus)
 Vinterjasmin (Jasminum nudiflorum)

2.1.5 Begrænsninger for anvendelsen

I tabel 2.1 er opsamling af regnvand til havevanding vurderet i forhold til en række
lokale faktorer, som kan begrænse, ændre eller påvirke anlæggets udførelse og drift.
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Faktor
Grundvand
Jordbundsforhold
Pladsforhold/arealkrav

Påvirkning af anvendelse
Ingen
Ingen
Ingen væsentlige krav. Beholderne optager meget lidt
plads
Forurening i jorden
Ingen
Tabel 2.1 Oversigt over forhold, der kan påvirke eller begrænse anvendelsen af anlægget til opsamling af regnvand til havevanding.
Regnvandsbeholderen skal placeres, så overløb fra beholderen ledes væk fra bygninger. Der skal være et fald på minimum 20 ‰ på jorden væk fra huset.

2.2 Anlægsdele

Et typisk anlæg til opsamling af regnvand direkte fra et nedløbsrør består af følgende:
 Beholder på 400–600 liter, inkl. tætsluttende låg og hane.
 Grovfilter til montering på nedløbsrør eller på rør mellem nedløbsrør og beholder.
 Rør og fittings mellem nedløbsrør og beholder
 Rør og fittings til overløb
 Fliser eller andet fundament for beholderen. Fundamentet skal kunne klare trykket fra en vandfyldt beholder på 400-600 kg. Hvis der skal kunne fyldes en vandkande fra aftapningshanen, skal beholderen være hævet over jorden.
Figur 2.1 viser en typisk regnvandsbeholder i en have.

Figur 2.1 Regnvandsbeholder i have.

2.3 Dimensionering

Da denne form for opsamling overvejende anvendes ved enfamiliehuse vælges normalt en beholder på 400-600 liter ved et eller flere tagnedløb. Der er ingen anden
dimensionering af anlægsdele.
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2.4 Drift og vedligehold

Der er meget lidt vedligeholdelse ved et anlæg, der opsamler regnvand til brug for
havevanding. Aktiviteter for drift og vedligehold er vist nedenfor.
Hyppighed
Mindst en gang årligt eller efter problemer med tilstopning.
Opsamlingsbeholderen tømmes til vinteren.
Hvert år.
Efter behov Udskiftning af filtre i til- og afløb på beholderen. Når de er gået i
stykker
Slyng- og klatreplanter og evt. anden omgi- Beskæring foretavende vegetation skal passes, f.eks. opbinding ges så midt mulig i
og beskæring.
tidlig forår.
Tabel 2.2 Drift og vedligehold for anlæg til opsamling af regnvand til havevanding.
Jævnligt

Aktivitet
Tagrender, nedløbsrør, filtre og opsamlingsbeholder skal renses jævnligt.
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3.

Opsamling til toiletskyl og tøjvask

3.1 Generel beskrivelse
3.1.1 Opbygning og funktion

Regnvand fra taget ledes via tagrender, tagnedløbsrør og afløbsrør i jorden til en lagertank. Den bedste løsning er at grave tanken ned i jorden for at holde vandtemperaturen lav. Alternativt kan tanken placeres i et uopvarmet kælderrum. Temperaturen
skal dog holdes så lavt som muligt og under 18˚C for at begrænse bakterievækst i
tanken.
For at fjerne blade og andre urenheder, skal vandet passere et filter, før det når lagertanken. Filtret anbringes enten på nedløbsrøret eller indbygges i en brønd i jorden.
Lagertanken skal have et overløb, så overskydende vand kan ledes bort, når det regner mere, end tanken kan rumme. Overløbsvandet og vand med urenheder fra filteret
skal passere en sandfangsbrønd, før det ledes til f.eks. nedsivning i faskiner jf. metodebeskrivelse om faskiner eller til et afløbssystem.
Fra lagertanken fordeles vandet til de tilsluttede toiletter og vaskemaskiner til tøj. Dette
sker med en pumpe, der styres af et styresystem. I længerevarende perioder med
tørvejr er der mulighed for at supplere regnvandsanlægget med drikkevand fra vandforsyningen.
Mængden af alt vand, der ledes til kloakken, skal måles gennem en vandmåler. Anlægget skal derfor være forsynet med to vandmålere. En der måler vandmængden fra
lagertanken, og en der måler den drikkevandsmængde, der bruges til at supplere med
i tørre perioder. Vandmålerne skal være godkendte afregningsmålere fra Aalborg
Vand A/S og skal sættes op af en autoriseret VVS-installatør. Der betales vandafledningsafgift af alt det vand, der efterfølgende afledes til kloaksystemet – dvs. både genanvendt regnvand og supplerende drikkevand.
Ud over toiletskyl og tøjvask kan regnvand også bruges til vask af biler, maskiner mv.
samt til forskellige former for vanding af f.eks. idrætsanlæg, boldbaner og på gartnerier. Regnvandsanlæg til disse anvendelser opbygges og dimensioneres på principielt
samme måde, som anlæg til toiletskyl og tøjvask.
3.1.2 Krav fra myndigheder
Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine skal
ifølge bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg /1/ være
udført i overensstemmelse med gældende Rørcenteranvisning /2/:

http://bygningsreglementet.dk/file/269499/Brug-af-regnvand.pdf

I institutioner og bygninger med offentlig adgang må brug af regnvand til WC-skyl kun
ske med kommunens tilladelse efter drøftelse med Sundhedsstyrelsen. I institutioner
og bygninger med offentlig adgang må regnvand ikke anvendes til tøjvask. Kommunen
kan ikke give tilladelse til brug af regnvand til WC-skyl og tøjvask i institutioner for børn
under 6 år (fx vuggestuer og børnehaver), hospitaler og plejehjem og andre institutioner for særligt følsomme grupper (fx fysisk og psykisk handicappede) jf. §4 stk. 3 i
bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
Anvendelse af regnvand i fødevare- og lægemiddelvirksomheder må også kun ske
med kommunens tilladelse efter drøftelse med Sundhedsstyrelsen.
10/23

Produkter til selve vandinstallationen efter lagertanken og alle afløbsrør – herunder
tilbagestrømssikring - skal være VA-godkendte. Produkter til lagertanke, filtre, pumpning, efterfyldning og styring kan opnå en frivillig VA-godkendelse, som dokumenterer,
at kravene i Rørcenteranvisning 003 er opfyldt for de enkelte anlægsdele /2/.
Regler i følgende normer skal følges:
 Norm for vandinstallationer (DS 439)
 Norm for afløbsinstallationer (DS 432)
 Norm for fundering (DS 415)
 Norm om sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikring (DS/EN 1717)
 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord (DS 475)
Desuden henvises til kravene til vand- og afløbsinstallationer i Bygningsreglementets
afsnit 8.4.
Regnvandsanlæg skal udføres af autoriserede VVS-installatører og kloakmestre. Den
autoriserede VVS-installatør skal udføre alt arbejde med vandinstallationer fra lagertanken til tilslutning af toilet og vaskemaskine samt afløbsinstallationer i bygninger.
Den autoriserede kloakmester skal udføre alt arbejde med afløbsinstallationer i jorden,
inkl. brønde og tanke.
Der skal opsættes to vandmålere, der udleveres af Aalborg Vand A/S til måling af
regnvandet og til måling af supplerende drikkevand. Der betales vandafledningsafgift
af alt det vand, der tilledes kloaksystemet.
For at undgå tilbagestrømning fra regnvandsanlægget ud i det almene drikkevandssystem skal der umiddelbart efter indføring i ejendommen være etableret en tilbagestrømningssikring af type BA, eksempelvis en tilbagestrømningssikring med kontrol
lerbare trykzoner.
For at undgå tilbagestrømning fra regnvandsanlægget ud i den interne installation skal
der i forbindelse med efterfyldning af drikkevand til regnvandsanlægget være en tilbagestrømningssikring af typen AA eller AB, dvs. et frit luftgab eller et frit luftgab med
ikke-cirkulært overløb.

3.1.3 Renseeffekt

Regnvandet renses gennem et mekanisk filter, hvor blade og suspenderet stof fjernes.
I lagertanken bundfældes yderligere suspenderet stof og tungmetaller. Den del af
regnvandet, der bruges til toiletskyl og tøjvask, ledes efter brug til Aalborg Kloak A/S´
afløbssystem. Her renses vandet som alt andet spildevand på rensningsanlægget.
Den øvrige del af regnvandet ledes gennem en sandfangsbrønd, før det ledes videre
til nedsivning eller Kloak A/S´ afløbssystem.
I tabel 3.1 er der givet en vurdering af, hvordan opsamling af regnvand renser vandet
for forskellige stoffer. Vurderingen er inddelt i tre klasser: høj, middel og lav
Suspenderet Tungmetaller Oliestoffer Pesticider
stof
Opsamling og anvendelse
Middel - Høj
Lav
Lav
Lav
Tabel 3.1 Oversigt over rensning af regnvandet i anlæg til opsamling af regnvand til
brug for toiletskyl og tøjvask.
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3.1.4 Landskab og beplantning

Alle anlægsdele er enten inde i bygninger eller gravet ned i jorden. Der er derfor ingen
tilpasning til omgivelserne eller brug af planter ved metoden.

3.1.5 Begrænsninger for anvendelsen

I tabel 3.1 er anlægget til opsamling og brug af regnvand til wc-skyl og tøjvask vurderet
i forhold til en række lokale faktorer, som kan begrænse, ændre eller påvirke anlæggets udførelse og drift.
Faktor
Grundvand
Jordbundsforhold
Pladsforhold/arealkrav

Påvirkning af anvendelse
Tanken skal efter behov sikres mod opdrift
Ingen
Lagertanken fylder nogle m2 inde i en kælder, men er oftest
gravet ned i jorden udenfor.
Forurening i jorden
Ingen
Tabel 3.2 Oversigt over forhold, der kan påvirke eller begrænse anvendelsen af anlægget til opsamling og brug af regnvand til wc-skyl og tøjvask.
Det skal sikres, at overløb fra lagertanken kan ledes til f.eks. nedsivning eller til offentligt afløbssystem.

3.2 Anlægsdele

Regnvandsanlægget består af følgende anlægsdele:
 Specielt regnvandsfilter
 Lagertank
 Sandfangsbrønd
 Pumpe
 Styresystem
 Rør og fittings til vandinstallation fra tank til styresystem og til toiletter og vaskemaskine
 Rør og fittings til forbindelse til offentlig vandforsyning
 Rør og fittings til afløbsinstallation fra nedløbsrør via regnvandsfilter til lagertank og fra overløbet via sandfangsbrønd til f.eks. faskine eller offentlig kloak.
 Tilbagestrømningssikring
Alle anlægsdele skal have dimensioner og størrelser, der svarer til de aktuelle vandmængder, som opsamles fra tagfladen.
I det følgende gennemgås de enkelte anlægsdele samt de tagflader, som er velegnede
til at opsamle vand fra. De enkelte anlægsdele er vist på figur 3.1.
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Figur 3.1 Anlægsdele i anlæg til opsamling af regnvand til brug for wc-skyl og tøjvask.

Tage

Regnvand må kun opsamles fra egnede tagflader. Fra andre flader som f.eks. veje og
befæstede arealer er der risiko for forurening af vandet med f.eks. olie og tungmetaller.
Ikke alle tagflader er egnede på grund af muligheden for forurening med metaller og
misfarvning af vandet. Velegnede tagflader er tegl, beton og skiffer.
Vand fra følgende tage og tagrender må ikke anvendes til toiletskyl og tøjvask:





Tage med bitumen (tagpap).
Tage med asbest. Asbest forekommer næsten altid i eternittage fra før ca.
1988. Tage med græs og strå
Tage af metal, f.eks. kobber og aluminium, med mindre dette er overfladebehandlet.
Vand der ledes via tagrender af kobber og zink.

Rørføringer før og efter lagertanken

Rørføringen fra taget til regnvandsfilter og videre til lagertanken skal være kortest mulig.
Lagertanken skal anbringes i frostfri dybde med en afstand fra jordoverfladen til højeste vandspejl i tanken på mindst 0,75 meter.
Afløbsrør fra tagnedløbsrøret via filteret til tanken behøver ikke lægges så dybt. De
kan lægges som tørre ledninger startende 25-30 cm under jordoverfalden, hvis der
ikke er nogen ekstra belastning, f.eks. biler, på jorden over rørene.
Der anvendes minimum 20 ‰ fald på rørene frem til regnvandsfilteret, og minimum 810 ‰ derefter, idet vandet da er renset. Der anvendes Ø110 mm ledninger.
Der må ikke være tagnedløbsbrønde, sand- og bladfang eller lignende mellem tagnedløbet og regnvandsfilteret.
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Afløbsrør efter lagertanken inkl. brønden med sandfang og vandlås skal være i frostfri dybde, dvs. minimum 0,75 meter under terræn.
Skal overløbsvandet fra sandfangsbrønden ledes til offentligt afløbssystem, skal ledningen være sikret mod lugt, opstuvning og rotter. Sikring mod lugt sker normalt ved
vandlåsen i sandfangsbrønden. Sikring imod opstuvning må ikke ske ved et højvandslukke. Ligger ledningerne fra sandfangsbrønden således under højeste opstuvningskote i Kloak A/S´ afløbssystem, må der etableres en pumpebrønd, som sikrer
mod opstuvning og kan pumpe vandet videre til afløbssystemet. Pumpning af regnvand tillades dog kun i særlige tilfælde i Aalborg Kommune. Pumpebrønden sikrer
også mod rotter. Hvis der ikke etableres en pumpebrønd sikres mod rotter med et
godkendt rottestop.
Krav og vejledning om afløbsinstallationer findes f.eks. i Norm for afløbsinstallationer
(DS 432) og i bogen Afløbsinstallationer (SBI-anvisning 185).

Regnvandsfiltre

Før regnvandet fra taget kommer til lagertanken er det vigtigt, at det ikke i længere tid
har været i kontakt med biologisk nedbrydeligt materiale som f.eks. blade, insekter og
ekskrementer fra fugle. For at sikre dette er der følgende krav til tagrender og nedløbsrør:
 Tagrender må ikke have bagfald.
 Der må ikke være bladfang over hverken tagrender eller tagnedløb.
 Der må ikke være en tagnedløbsbrønd eller andre installationer før regnvandsfilteret.

For at fjerne urenheder fra tagvandet skal regnvandet filtreres, før det kommer til selve
lagertanken. Den bedste filtrering og nemmeste drift og vedligeholdelse opnås, hvis
regnvandsfiltret opfylder følgende krav til design og placering:


Regnvandsfilteret skal være nemt at rense, og det skal placeres, så det er
nemt at tilse og rense. Regnvandsfiltret placeres udendørs, da det ikke er tæt.



For at sikre den bedst mulige funktion og mindst mulige vedligehold skal et
regnvandsfilter rense så meget af regnvandet som muligt - også ved store
nedbør. Dette opnås ved at vælge et filter med mange huller i filterfladen. Det
kan f.eks. være et regnvandsfilter med et filtervæv, der har en maskevidde på
omkring 0,2 mm. Maskevidden må ikke være mindre end 0,1-0,15 mm for at
undgå biologisk vækst på filteret. Maskevidder op til 0,5 mm kan anvendes og
giver normalt ikke forringet vandkvalitet.



Et regnvandsfilter skal være selvrensende og lede det opsamlede materiale
væk fra filteret. Dette opnås ved, at en del af regnvandet renser filteret, og
transporterer materialet væk fra filteret. Normalt går 90 % af vandet til lagertanken og 10 % til rensning af filteret. Stopper et filter til, kommer der ikke vand
til lagertanken, men alt regnvandet fortsætter gennem overløb til nedsivning
eller til offentlig afløbssystem.



Et meget glat filter, der er jævnt forarbejdet uden kanter, giver mindst fastklæbning af blade og andet organisk materiale. En god udluftning og dermed
hurtig tørring af filteret efter nedbør er ligeledes med til at sikre en god funktion.

Der findes forskellige typer regnvandsfiltre. Eksempler på 3 regnvandsfiltre er vist på
figur 3.2
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I lodrette filtre passerer vandet parallelt med filtret og ind igennem det. Lodrette filtre
er specielt udviklet til filtrering af regnvand fra tage og opfylder erfaringsvist de nævnte
krav bedst. Endvidere kræver lodrette filtre mindst tilsyn og rengøring.
Lodrette filtre findes til at bygge ind på tagnedløbsrøret (faldrørsfiltre) og som cyklon/ hvirvelfiltre til at bygge ind i en brønd. Til filtre i jorden skal der ofte anvendes specielt
værktøj til afmontering, når filtret skal rengøres, renses, efterses mv.
Der kan også anvendes skrå eller vandrette filtre, hvor vandet løber hen over filterfladen. I disse filtre vil store dele af det frafiltrerede materiale blive liggende på filteret,
og der vil hurtigt ske biologisk vækst. Vandrette og skrå filtre bliver derfor nemt begroede og stopper til.
For alle filtre skal leverandørens anvisninger for montering, drift og vedligeholdelse
følges nøje.

Figur 3.2 Eksempler på 3 forskellige typer regnvandsfiltre.
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Lagertanke

Lagertanken placeres tættest mulig på det sted i ejendommen, hvor pumpe og styresystem skal anbringes. Den bedste løsning er at placere tanken i jorden, da vandtemperaturen så bliver lav. Alternativt kan tanken placeres i et uopvarmet kælderrum,
og så den er sikret mod sollys og varme fra andre rum. Temperaturen skal være lavest
mulig og under 18°C.
Lagertankene er oftest lavet af plast (polyethylen eller glasfiber), men kan også være
af beton eller fiberbeton. En tank af beton kan især være aktuel, hvor høj grundvandstand gør plasttanke mindre velegnede eller ved store fællesanlæg.
Placering af lagertanke i en kælder sker ofte kun ved mindre anlæg, da såvel et tilstrækkeligt volumen af tanken og vedligeholdelse kan kræve en del plads. Kælderrummets gulv skal være dimensioneret til vægten af tanken, og skal være forsynet
med et gulvafløb, der kan lede vandet væk, hvis tanken bliver utæt.
Når lagertanken graves ned i jorden, skal den placeres i frostfri dybde (minimum 0,75
meter mellem jordoverfladen og højeste vandspejl i tanken). Endvidere skal tanken
placeres i forhold til bygninger og deres fundamenter, så kravene i Funderingsnormen
for henholdsvis ler- og sandjord er overholdt. Desuden skal afstanden til skel være
mindst 2 m, og der skal være fri adgang til at føre tilsyn og rense tanken.
Lagertanken skal være dimensioneret, så den kan klare belastningen fra jorden. Placeres tanken, så der kan ske belastning fra trafik, skal det sikres, at tanken kan klare
denne belastning. Betontanke kan leveres, så de kan klare trafiklast. Ved plasttanke
kan der efter leverandørens anvisning støbes en aflastningsplade over tanken, så de
kan klare trafiklast.
Er der risiko for grundvand omkring tanken, skal den sikres mod opdrift. Betontanke
er normalt sikrede mod opdrift. Plasttanke sikres mod opdrift ved f.eks. at forankre
dem i jorden eller ved en støbe en plade over tanken som ved trafikbelastning. Tankene dimensioneres normalt svarende til, at grundvandet står ved jordoverfladen og
en tom tank. Der kan læses mere om dimensionering for opdrift i og installation af rør,
brønde mv. i DANVA’s vejledning: Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer /3/.
For alle lagertanke skal leverandørens anvisninger for montering, drift og vedligeholdelse nøje følges. Dette gælder også krav til størrelse af udgravning for tanken og til
lagvis omkringfyldning med sand og grus samt komprimering.
Efter montering af tanken rengøres den indvendigt, inden den tages i brug.

Lagertankens indvendige udformning

Lagertanke skal indvendigt være udformet, så stoffer, der er bundfældet eller flyder
oven på vandet, ikke hvirvles op og føres med ud af tanken til vandinstallationerne.
Figur 3.3 viser en skitse af ind- og udløb samt overløb fra tanken.
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Figur 3.3 Skitse af lagertankens indvendige udformning.
Indløbet i tanken fra regnvandsfilteret kan f.eks. føres ned mod bunden og afsluttes
med en opadvendt bøjning (dykket indløb).
Vandudtaget fra tanken til vandinstallationen bør også være dykket. Afløbet kan f.eks.
svømme i overfladen af tanken, så vandet tages 15-20 cm under overfladen. Herved
undgås det, at flydestof suges med ind i vandinstallationen.
Overløbet fra lagertanken skal være i frostfri dybde og skal ledes til sandfangsbrønden.
Det skal som minimum have samme dimension som tilløbet. Overløbet skal ”skimme”
vandoverfladen, hvilket det bedst gør, hvis det er skåret skråt af. Lagertanke, hvor
regnvandsfilteret sidder i tanken og samtidig fungerer som overløb, skimmer ikke overfladen og kan være vanskelige at rense og vedligeholde.
Består lagertanken af flere tanke, skal overløbet være i samme tankenhed som tilløbet.
Rør mellem tankene bør være af samme dimension som tilløbet.
Lagertanken skal være forsynet med en åbning, så hele tanken kan renses indvendigt.
Ved tanke i jorden skal åbningen være mere end 600 mm i diameter. Ved tanke i
bygninger skal åbningen være mere end 200 mm. Åbningen skal være let tilgængelig,
og skal for tanke i jord være tæt, så vand fra de omkringliggende overflader ikke kan
trænge ind i tanken. Dæksler til tanken kan med fordel være hævet over jordoverfladen. Endvidere skal dækslerne være aflåselige eller være designet, så de kun kan
åbnes med specialværktøj. Dette er særlig vigtigt, hvis der er offentlig adgang til dækslerne.

Nedsivning

Overløbet fra lagertanken kan med fordel ledes til en faskine, så vandet kan sive ned
i jorden, jf. metodebeskrivelsen om faskiner. Alternativt kan overløbet ledes til offentlig
kloak. For at undgå, at regnvand fra kloakken kan løbe tilbage i lagertanken, skal der
etableres en kontraklap på overløbet.
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Faskiner eller andre anlæg til nedsivning af vand fra sandfangsbrønden skal placeres
mindst 2 m fra bygninger uden beboelse eller kælder og mindst 5 m fra bygninger med
beboelse eller kælder. Figur 3.4 viser en skitse af en nedgravet lagertank med overløb
til faskine.

Figur 3.4 Skitse af nedgravet lagertank med overløb til faskine.

Vandinstallationer

Rør og fittings i vandinstallationerne fra lagertanken via pumpe- og styresystem frem
til de enkelte installationer af toiletter og vaskemaskiner skal være i korrosionsbestandige materialer, da regnvand er blødt vand. Korrosionsbestandige materialer kan f.eks.
være plast eller rustfrit stål.
Når der ikke er tilstrækkeligt med nedbør, eller ved meget stærk frost, skal lagertanken
kunne efterfyldes med vand fra ejendommens vandforsyning. Det er ikke tilladt at have
en direkte forbindelse mellem ledninger eller anlæg med regnvand og drikkevandsledninger.
Efterfyldning skal derfor ske via en trykløs zone med et frit fald af vandet. Det kan f.eks.
være fra et vandrør ned i en tragt, hvor der mindst er en afstand på 20 mm mellem
vandrøret og tragten (et såkaldt luftgab). Figur 3.5 viser en skitse af et luftgab. På
vandrøret oven over tragten kan der være en hane til påfyldningen. Det anbefales
imidlertid, at påfyldningen sker via en magnetventil, som automatisk aktiveres af en
svømmer i lagertanken eller fra et styresystem.
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Figur 3.5 Skitse af luftgab, når drikkevand skal efterfyldes på regnvandssystemet.
Tragten til efterfyldningen med drikkevand skal være anbragt højere end den kote,
hvor der er risiko for, at Aalborg Kloak A/S´ afløbssystem kan stuve op til. Dette skal
gøres for at undgå, at der kan stuve kloakvand tilbage i drikkevandsledningerne og
sikres normalt ved, at tragten placeres i stueetagen og ikke i en kælder.
Til at påfylde drikkevand kan der også anvendes en automatisk påfyldningscisterne,
som indeholder et luftgab på 20 mm, og har et overløb, der altid sikrer dette luftgab.
Da en cisterne oftest er bygget sammen med en sugepumpe sker efterfyldningen med
drikkevand direkte til afgangsledningen fra lagertanken og ikke til selve lagertanken.
Dette har den fordel, at der kun sker efterfyldning med de mængder drikkevand, der
er behov for. Når lagertanken skal rengøres er det let og enkelt at bruge drikkevand til
toiletskyl og tøjvask.
Da der ofte er problemer med at få vandtryk nok til at rense tanken, kan der etableres
et midlertidigt passtykke mellem drikkevandsforsyningen og det tekniske vandanlæg.
Der skal dog altid etableres en ventil til at sikre mod tilbagestrømning (se krav i afsnit
3.1.2).
Regnvandet skal pumpes ud til toilet og vaskemaskine. Dette kræver en driftssikker
pumpe. Pumpen kan være en dykpumpe ude i lagertanken eller en sugepumpe, der
er placeret inde i ejendommen og eventuelt sammenbygget med en påfyldningscisterne og en styreenhed for hele anlægget. Sugepumpen har rørforbindelse til et
svømmende sugefilter i lagertanken.
Dykpumper til regnvandsanlæg kan fås med en kort sugeledning, hvor der kan monteres et svømmende filter, se oven for om lagertankens indretning.
En pumpe i lagertanken skal være forsynet med en kæde, så den nemt kan trækkes
op ved eftersyn.
Der kan læses mere om pumper i Rørcenter-anvisning 003 /2/.
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Stikledningen fra vandværkets vandledning skal umiddelbart efter indføringen i ejendommen være forsynet med en tilbagestrømningssikring (TBS-ventil), så vandet fra
regnvandsanlægget ikke kan strømme tilbage til vandledningerne.

Mærkning af rør og haner

Alle synlige installationer, rør, haner og aftapningssteder med regnvand skal mærkes
med ”Ikke drikkevand”, så der ikke er risiko for forveksling mellem regnvand og drikkevand eller risiko for fejlkoblinger, specielt hvis der senere skal ændres på en vandinstallation.

3.3 Dimensionering
Afløbsledninger

Afløbsledninger fra taget frem til lagertanken dimensioneres for en regnintensitet på
152 l/s/ha for parcelhuse og for 157 l/s/ha for boligejendomme og kontorbygninger.

Lagertanken

Lagertanken skal have et volumen under højeste vandspejl, som passer til størrelsen
af den tagflade, som leverer vand til tanken.
Ved almindeligt forbrug af vand til toiletskyl og tøjvask kan der overslagsmæssigt regnes med, at der skal anvendes vand fra en vandret tagflade (tagets areal set oven fra)
på 25-30 m2 og et tankvolumen på 800-1.000 l pr. person i husstanden.
Overslagsmæssigt kan der efter tyske erfaringer fastsættes et volumen af lagertanken
på 25-30 liter pr. m2 tagflade. Dette svarer cirka til halvdelen af en gennemsnitlig månedsnedbør og giver overløb fra tanken 3-5 gange om året. Ved overløb fjernes flydestoffer fra tanken.
Lagertanken kan også dimensioneres for ca. 3 ugers vandforbrug eller ca. 6 % af årets
vandbehov. Herved opnås også den nævnte overløbsfrekvens på 3-5 gange om året.
Hvis regnvandsmængden fra tagarealet ikke er stort nok til at dække hele vandbehovet, dimensioneres lagertanken svarende til 6 % af den udnyttelige regnvandsmængde (den vandmængde, som kan opsamles på tagarealet).
Hertil bør lægges et volumen på yderligere 10 %, så der er plads i lagertanken til
bundfald imellem to rensninger. Lagertanken bør ikke være overdimensioneret, da
vandet så kommer til at stå for længe i tanken og der ikke sker det ønskede overløb
fra tanken 3-5 gange årligt.

Vandbehov

Vandbehovet til toiletskyl og tøjvask i vaskemaskiner i beboelser kan fastsættes ud fra
en anvendelse i 365 døgn om året og med et vandforbrug for toiletter på 36 liter pr.
person pr. døgn og for vaskemaskiner med 18 liter pr. person pr. døgn. For kontorer
regnes med en anvendelse i 250 døgn om året og et vandbehov på 2.500 liter pr.
person pr. år.
Den udnyttelige regnvandsmængde fastsættes som:
A · N · R1 · R2
A=
N=
R1 =
R2 =

Vandret målt tagareal for egnet tagmateriale (m2)
Årlig gennemsnitlig nedbørsmængde. 700 l / m2.
Afstrømningsgrad fra taget
0,9 = Anden reduktion af vandmængde ved filtre, overløb mv.
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Afstrømningsgraden (R1) kan ved en taghældning på 45˚ fastsættes til 0,75 for de
almindeligt egnede tagmaterialer (tegl, beton og skiffer). R1 mindskes med 0,05 for
hver gang tagets hældning bliver 15˚ mindre og øges med 0,05, for hver gang tages
hældning bliver 15˚ større.
For at sikre, at vandet i lagertanken bliver udskiftet jævnligt, bør der kun tilsluttes toiletter og vaskemaskiner, der anvendes ofte.
Eksempel
Parcelhus med 4 beboere og med 140 m 2 vandret tagflade, tegltag, 30̊ hældning,
2 toiletter og 1 vaskemaskine.
Vandbehov: 4 ∙ 36 ∙ 365 + 4 ∙ 18 ∙ 365 l = 78.800 l
Udnytteligt regnvand: 152 ∙ 700 ∙ 0,70 ∙ 0,9 liter = 67.000 l
Da den udnyttelige regnvandsmængde er mindre end vandbehovet fastsættes
lagertankens
Volumen til 6 % af den udnyttelige regnvandsmængde
Volumen: 0,06 ∙ 67.000 ∙ 1,1 = 4.400 liter
Hvor tillæg til evt. bundfald på 10 % er medregnet.
Overslagsberegningen ville være f.eks. 25 l/m2 tag · 140 m2 tag = 3.500 liter.
Med et tillæg på 10 % til bundfald vil en tank på ca. 4 m3 være passende.

Vandinstallationen

Vandinstallationens ledninger i huset dimensioneres efter reglerne i DS 439 med dimensionerende vandstrømme for henholdsvis toiletter og vaskemaskiner for tøjvask. I
normen findes de aktuelle vandstrømme, tryktab og enkeltmodstande. Disse anvendes også ved dimensionering af pumpeydelsen. Endvidere anvendes normen DS/EN
1717 om tilbagestrømningssikring.
Der må under ingen omstændigheder etableres aftapningshaner på teknisk vand til
f.eks. spulehaner i eller uden for huset.
Pumpen dimensioneres for tryktab hele vejen fra regnvandstanken via alle ledninger
og fittings til og med løftehøjder inde i ejendommen samt udløbstab ved de enkelte
installationer.
I Rørcenter-anvisning 003 findes flere eksempler på dimensionering. Herunder dimensionering af en lagertank ud fra vandbehov i forskellige ejendomme med lejligheder.
For dimensionering af sandfangsbrønd henvises til metodebeskrivelsen Sandfangsbrønde.

3.4 Drift og vedligehold

Aktiviteter for drift og vedligehold er vist i tabel 3.3.
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Jævnligt

Aktivitet
Tagrender tilses og renses
Filtre tilses og rengøres afhængig af type

Sandfangsbrønden tømmes for sand,
blade mv.
Lagertanken tømmes og efterses
Tanken, inkl. indløb, overløb, niveaumålere og sugefilter, rengøres / spules og
bundfald og evt. flydeslam fjernes
Eftersyn af tagrender og anlægsdele

Efter behov

Vaskemaskiners filtre både afløb og tilløb
tilses og renses som normalt
Udskiftning af filtre og check af pumpe.

Hyppighed
Minimum hvert efterår
efter løvfald
Lodrette
filtre
1-4
gange årligt.
Vandrette filter 12-24
gange årligt.
1-3 gange årligt. Som
minimum om efteråret.
1 gang årligt
1 gang årligt
Efter meget store regnskyl
2-4 gange årligt

Efter leverandørernes
anvisning
Tilsyn med tilbagestrømningssikring
Min. 1 gang årligt (afhænger af sikringsmetode)
Tabel 3.3 Drift og vedligehold af anlæg til opsamling af brug af regnvand til wc-skyl
og tøjvask.
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Figurer, skitser og grundlag for skitser er venligst stillet til rådighed af Nyrup plast A/S
(pt. ikke afklaret).
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