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Forord 

Formålet med denne anvisning er at danne et fælles teknisk grundlag for projekte-

ring, dimensionering, udførelse og drift af anlæg til Lokal Afledning af Regnvand-
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Rørcenter-anvisning 016 - Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund, 

2012, der primært dækker små anlæg i forbindelse med parcelhuse. 
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1 Indledning 

I denne Rørcenter-anvisning dækker begrebet Lokal Afledning af Regnvand, LAR 

over de metoder, der kan anvendes for at fjerne, begrænse eller forsinke regn-

vandsafstrømningen fra et område. LAR-teknik omfatter bl.a.:  

 

• Nedsivning fra overfladen eller via faskiner 

• Forsinkelse af regnvand fx i bassiner 

• Opmagasinering af regnvand fx til genanvendelse 

• Fordampning via grønne elementer  

• Transport af regnvand til områder, hvor det er nemmere at håndtere eller gør 

mindst skade 

 

I Danmark er der de seneste år kommet mange LAR-anlæg både hos private, i bo-

ligselskaber og virksomheder, men også i større skala hos kommuner og forsynin-

ger. I denne anvisning gives et overblik over de mest almindelige LAR-metoder og 

hvilke overvejelser, man skal igennem, inden man beslutter, hvordan anlægget skal 

projekteres, dimensioneres og vedligeholdes.  

 

LAR skal ses som et alternativ og supplement til den traditionelle kloakering. Der 

kan være en række fordele ved LAR sammenlignet med traditionel kloakering, men 

det beror altid på en konkret vurdering af det område, man ser på. Nogle af forde-

lene kan bl.a. være:  

 

• LAR-anlæg er billige at anlægge 

• LAR-anlæg er hydraulisk robuste 

• Giver øget rekreativ værdi i et område og øget biodiversitet 

 

LAR-anlæg bør anvendes de rigtige steder og i kombination med de traditionelle af-

løbssystemer. 

 

Flere kommuner har de senere år stillet krav i Spildevandsplanen om øget brug af 

LAR ved ny- og tilbygninger for ikke at belaste det eksisterende afløbssystem. Det 

betyder, at det er nødvendigt at have større og fælles forståelse for, hvad LAR er, og 

hvordan LAR-anlæg designes.  

 

Der er en del overvejelser, som er vigtige at gennemgå, inden man påbegynder at 

etablere LAR-anlæg. Det er bl.a.:  

 

• Hvordan håndteres afledning eller nedsivning af forurenet overfladevand –  

eksempelvis fra veje? 

• Hvad sker der med LAR-anlægget under skybrud? 

• Øgede driftsudgifter som følge af LAR-anlæg 

• Hvordan kan LAR tilføre merværdi? 

 

 

1.1 Hvorfor LAR? 

Før byerne blev bygget var hastigheden på afstrømningen langsommere. Det betød, 

at den maksimale vandføring fra et område var mindre, se den stiplede linje på af-

strømningshydrografen på figur 1.1. 

 

Med byerne har man fjernet den naturlige nedsivning og afstrømning. Ved at an-

lægge og bygge tætte overflader, som fx asfalt og fliser, ledes al regnvand fra de 

impermeable belægninger hurtigst muligt til afløbssystemer, der igen transporterer 

regnvandet hurtigst muligt til de samme steder i afløbssystemerne, der – når der 

kommer for meget regn – bliver til flaskehalse. Vandet kan ikke transporteres hur-
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tigt nok væk, og der sker opstuvning i afløbssystemerne og forekommer oversvøm-

melser fx på terræn og i kældre. Afstrømningen fra byerne er hurtig, og den maksi-

male vandføring fra byen er høj, se den fuldt optrukne linje på figur 1.1. 

Med LAR kan man udjævne afstrømningshydrografen, så afstrømningen fra byen 

igen forsinkes og reduceres. Formålet med LAR er at udjævne afstrømningshydro-

grafen, så afstrømningen fra en by nærmer sig den naturlige afstrømning. 

 

 
 

Figur 1.1. Afstrømningshydrografen for en by (fuldt optrukken linje) samt før urba-

nisering (stiplet linje). Regnen, der er blå, starter til tiden 0. Kurverne viser, hvor 

hurtigt regnvandet, der lander på overfladerne, afstrømmer fra området 
 
 

LAR-anlæg skal ikke kun anlægges af hensyn til klimatilpasning. Man kan eksem-

pelvis tilføre arealer en højere rekreativ værdi ved at håndtere regnvandet på over-

fladen.  

 

 
 

Figur 1.2. LAR-anlæg kan være med til at øge den rekreative værdi af et område 
 
 

1.2 Målgruppe for anvisningen 

Formålet med denne anvisning er sætte fokus på de rekreative aspekter, som 

håndtering af regnvand på overfladen kan tilføre et bymiljø. 

 

Formålet med denne anvisning er også at danne et fælles teknisk grundlag, der kan 

hjælpe rådgivere, kommuner, forsyninger og entreprenører i forbindelse med 

godkendelse, projektering, udførelse og vedligeholdelse af LAR-anlæg i Danmark.  

 

Anvisningen tager udgangspunkt i dansk lovgivning og danske traditioner. 

 

Anvisningen er ikke rettet mod borgere. Her har kommuner/forsyninger ofte lavet 

andet introduktionsmateriale. Informationsmateriale til borgere kan også findes på 

http://www.laridanmark.dk/ på denne underside: http://www.laridanmark.dk/fol-

dere-mv/31264 

http://www.laridanmark.dk/
http://www.laridanmark.dk/foldere-mv/31264
http://www.laridanmark.dk/foldere-mv/31264
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2 Lovgivning 

2.1 Spildevandsplanen 

Miljølovgivningen og specielt Spildevandsbekendtgørelsen regulerer, hvad man kan 

kræve af allerede etablerede tilslutninger eller fremtidige planlagte tilslutninger. 

Det skal fremgå af spildevandsplanen, hvordan regnvand håndteres fra de tilslut-

tede ejendomme i dag, og hvordan regnvandet påtænkes håndteret i fremtiden. 

 

Når kommunen planlægger fremtidig kloakering, skal kommunen overveje, hvorvidt 

der skal ske fælles eller separat kloakering. Dette skal indføres i Spildevandsplanen. 

Hvis kommunen ønsker decentral afledning, skal kommunen have indtænkt føl-

gende i planen:  

 

• Om der kan opnås udledningstilladelse til regnvand fra de nye tilslutninger (det 

vil sige en vurdering af både fysisk beliggenhed og vandkvalitetskrav) 

• Om der kan nedsives i et byggemodnet område: Spildevandsbekendtgørelsens 

§ 5, stk. 2: For planlagte områder udpeget i henhold til lovens § 5, stk. 1 nr. 6 

skal kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen endvidere sandsynliggøre, at 

der kan ske nedsivning i de udpegede områder, herunder at geologiske og hy-

drogeologiske forhold ikke strider herimod, og at nedsivning i de udpegede om-

råder ikke strider mod reglerne i bekendtgørelsens § 37 

• Om man ønsker at lade boliger/virksomheder genbruge regnvandet 

 

Kommuner og forsyninger er underlagt ”lighedsgrundsætningen” der siger: ”Der må 

hverken forekomme direkte eller indirekte forskelsbehandling. Forvaltningsmyndig-

hederne er således underlagt et krav om, at der ikke må gøres forskel på ensartede 

tilfælde”. 

 

2.1.1 Ændringer i eksisterende tilslutninger 
Virksomheder/grundejere kan til enhver tid søge om ændring af en eksisterende til-

slutningstilladelse. Der skal altid søges om ændret tilladelse, hvis der sker en æn-

dring af forhold, der har en væsentlig påvirkning på spildevandsanlægget eller spil-

devandet. 

 

En kommune kan give påbud om ændringer i eksisterende tilslutninger, hvis kom-

munalbestyrelsen vurderer, at tilslutningen finder sted på vilkår, der er utilstrække-

lig for miljøbeskyttelsen (påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 30). Med et påbud 

kan man påbyde separering af spildevand – men ikke udtræde af kloakfællesskabet 

eller forsinkelse af regnvand. 

 

2.1.2 Separering af regnvand 
Ved fremtidige nye tilslutninger, skal det angives i spildevandsplanen, at spildevand 

og regnvand afledes separat fra ejendomme i et defineret kloakopland.  

 

Ved eksisterende tilslutninger, skal det også angives i spildevandsplanen, at spilde-

vandet ønskes separeret fra de allerede tilsluttede ejendomme. Men i dette tilfælde 

skal kommunen for at udmønte planen også meddele grundejeren påbud efter Mil-

jøbeskyttelseslovens § 30 om separering af regn- og spildevand. Påbuddet skal 

varsles efter Miljøbeskyttelseslovens § 75 – og indeholde en konkret miljømæssig 

begrundelse for kravet. 

 

Når en ejendom udtræder af kloakfællesskabet, eller der er sket separering af regn-

vandet på en ejendom efter at have været fælleskloakeret, skal dette indføres i 

spildevandsplanen, så denne altid er opdateret og angiver, hvilken ret og pligt 

grundejeren har til at aflede til kloakforsyningen. 
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2.1.3 Kan der sættes grænser for den maximale afledning fra en 

ejendom? 
Reglerne, der fastlægger, hvad en spildevandsplan kan og skal indeholde, giver 

ikke mulighed (hjemmel) for kommunerne til at skrive krav til maksimal afledning 

fra ejendommene ind i spildevandsplanen. Mange kommuner fastsætter alligevel 

grænser for maksimal afledning fra ejendomme (afløbskoefficienter) i spildevands-

planen og henviser hertil, når spørgsmålet udfordres. 

 

Spildevandsplanen er ikke bindende for borgere, virksomheder eller forsyningerne – 

så dette er ikke en lovlig administration – planen er kun orienterende. Afløbskoeffi-

cienter fastsat i spildevandsplanen kan således ikke gøres gældende, medmindre 

kommunen bruger disse afløbskoefficienter i konkrete tilslutningstilladelser til bor-

gere og virksomheder, som evt. kan påklages. Dette glemmer mange kommuner 

og forsyninger.  

 

I Spildevandsplanen stilles der krav til maksimal afledning fra et opland – og tilla-

delserne, som udmøntes efter spildevandsplanen, skal være i overensstemmelse 

hermed. Normalt reguleres rent regnvand ikke yderligere, end at der stilles krav til 

sandfang og evt. olieudskiller mv., hvis der afledes overfladevand fra et større par-

keringsareal. 

 

Man kan således ikke fjerne en tilladelse om afledning, for at skabe yderligere ka-

pacitet til oplandet – fx til andre virksomheder. Det ville kræve et påbud efter MBL 

§ 30. – og her vil borgernes ret til tilslutning være hindrende, da det fjerner ”den 

evige ret til tilslutning”. Spørgsmålet er dog ikke prøvet ved domstolene. 

 

 

2.2 Klimalokalplaner 

Folketinget vedtog den 29. maj 2012 lov om ændring af planloven, hvor der nu kan 

tages klimatilpasningshensyn. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2012. Med lo-

ven kan kommunerne med henvisning til klimatilpasning bl.a. fastsætte krav til 

maksimal befæstelse og LAR-løsninger, hvis dette tjener et konkret klimatilpas-

ningsformål. Lokalplanerne kan ikke bruges til at ”smide” ejendomme ud af kloak-

fællesskabet. Her gælder stadig reglerne om udtræden af kloakfællesskabet. 

 

Kravene i klimalokalplaner skal være i overensstemmelse med lokalplanreglerne og 

fastsættes i lokalplaner. Kravene udmøntes i konkrete byggetilladelser efter bygge-

loven. 

 

Det er præciseret, at klimatilpasningskrav alene kan anvendes i forhold til nye be-

byggelser og væsentlige ændringer af eksisterende byggeri. Lovligt byggeri og hid-

tidig lovlig arealanvendelse berøres ikke af den nye mulighed. Der skal endvidere 

være en klimamæssig begrundelse for tiltaget. Generelle ønsker om begrønning og 

æstetik kan ikke antages at være en saglig begrundelse for krav om anvendelse af 

LAR-løsninger. 

 

Der kan ikke sættes lighedstegn mellem afløbskoefficienter og fastsættelse af krav 

til max. befæstelse. En max befæstelse er ikke en håndfast begrænsning i afledning 

af regnvand i l/sek., da den ikke tager stilling til, hvad kloakken skal modtage. 

 

 

2.3 Tilladelser til etablering af LAR-anlæg 

Etablering af LAR-anlæg, hvor regnvandet nedsives, kræver myndighedernes tilla-

delse dels efter Miljøbeskyttelsesloven dels efter Spildevandsbekendtgørelsen. 

 

Langt de fleste kommuner giver tilladelse til etablering af faskiner, regnbede og 

nedsivning i græsplæner efter Miljøbeskyttelseslovens § 19, jvf. Spildevandsbe-

kendtgørelsens § 38 (tag- og overfladevand). 
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§ 38. Tilladelse til afledning af tag- og overfladevand til nedsivningsanlæg, hvortil der ikke 

afledes husspildevand eller procesvand, kan meddeles, når følgende betingelser er opfyldt: 
 
1) Afstanden til anlæg til indvinding af vand, hvortil der stilles krav til drikkevandskvalitet, 

er mindst 25 meter. 

2) Nedsivningsanlægget dimensioneres, placeres og udføres således, at der ikke opstår 
overfladisk afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt. 

3) Afstanden fra nedsivningsanlægget til vandløb, søer og havet er mindst 25 meter. 
4) Tag- og overfladevand kommer ikke fra offentlige veje, jernbaner eller befæstede are-

aler, der anvendes til parkering for mere end 20 biler. 
 

 

Hvis betingelserne i § 38 ikke er opfyldt, kan kommunen meddele tilladelse efter § 

40. 

 

Tilladelse til etablering af nedsivning i grønne arealer gives i nogle kommuner efter 

§ 44 (specielt store offentlige grønne arealer). 

 
 
§ 44. Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse efter lovens § 19, stk. 1, til udledning eller 
udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi på jordoverfladen. 
 
Stk. 2. Ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 skal det sikres, at udledningen eller ud 
sprøjtningen ikke indebærer risiko for eller medfører: 

 
1) Forurening af grundvand, 
2) Forurening af overfladevand, 
3) Sundhedsfare for mennesker eller dyr, 
4) Gener for omboende eller 

5) Overfladeafstrømning. 

 
Stk. 3. Er der tvivl om, hvorvidt der kan være risiko for sundhedsfare for mennesker, kan 
kommunalbestyrelsen indhente udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, før der træffes afgørelse. 
 

 

Bemærk at der jævnfør § 44 ikke er afstandskrav til vandforsyningsanlæg, samt 

vandløb, søer eller havet. 

 

 

2.4 Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag 

Når en grundejer har opnået en ret til at være tilsluttet kloaksystemet, kan denne 

ret ikke ”bare” ophæves. Grundejeren har i princippet en evig ret til at være tilslut-

tet med den tilslutningsgrad ejendommen havde ved tilslutning. 

 

Hvis mulighed for udtræden ønskes, kan kommunalbestyrelsen angive i spilde-

vandsplanen, at kommunen er indstillet på, at tilslutningsretten ophæves. Men en 

realisering af spildevandsplanen kræver, at borger/virksomhed og kommunen er 

enige om det – og der kan indgås en aftale herom. Dette kan også afhænge af om 

borgeren/virksomheden kan få tilslutningsbidrag tilbage fra forsyningsselskabet.  

 

Ophævelse af tilslutningsretten og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag sker efter § 

16. 

 
 

§ 16. Tilladelse til hel eller delvis udtræden af et spildevandsforsyningsselskab, kan med-

deles af kommunalbestyrelsen, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: 
 
1) Der er overensstemmelse med kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spilde-

vand i kommunen, jf. lovens § 32, stk. 1, nr. 2. 

2) Der er enighed herom mellem grundejeren og kommunalbestyrelsen. 
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3) Der sker ikke en væsentlig forringelse af spildevandsforsyningsselskabets samlede øko-
nomi. 

4) Spildevandsforsyningsselskabet kan fortsat fungere teknisk forsvarligt. 
 
Stk. 2. Hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningsselskabet forudsætter, at tilla-
delse til alternativ bortskaffelse eller afledning er meddelt. Tilladelse til alternativ bortskaf-

felse kan meddeles, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: 
 
1) Målene for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande samt målene for 

anvendelsen og beskyttelsen af grundvandet, som fastsat i bekendtgørelser om hen-
holdsvis miljømål og indsatsprogram udstedt i medfør af lov om vandplanlægning ikke 
tilsidesættes. 

2) Kravene i bekendtgørelsens kapitel 10 fastholdes, uanset at der sker reduktion i den 

godkendte kapacitet. 
3) Den samlede spildevandsmængde renses ikke dårligere end hidtil. 
 

Stk. 3. Når de ejendomme, der har fået tilladelse efter stk. 1, er trådt ud af spildevands-
forsyningsselskabet, skal det indføres i en spildevandsplan, jf. § 5, stk. 1. 

 

 

Efter Betalingsloven er det forsyningerne, der vurderer, hvorvidt der skal ske tilba-

gebetaling, hvis en ejendom udtræder for hele eller dele af ejendommens regn-

vand. Forsyningen skal i vurderingen inddrage, hvorvidt det vil være til økonomisk 

gavn for forsyningen, hvis ejendommen udtræder for regnvandet. Det er derfor 

ikke givet, at der skal ske tilbagebetaling af de 40% af tilslutningsbidraget ved af-

kobling. Forsyningen skal altid foretage en saglig vurdering af spørgsmålet, og skal 

overholde lighedsgrundsætningen. 

 

I nogle kommuner tilbagebetaler forsyningen hele tilslutningsbidraget på op til ca. 

24.000 kr. Nogle kommuner betaler kun ved 100% afkobling, mens andre kan dif-

ferentiere. Endelig tillader nogen kommuner nødoverløb til kloakken, mens andre 

ikke gør det. Spørg kommunen og forsyningen om de lokale regler. 

 

Når man er blevet afkoblet og har fået tilslutningsbidraget tilbage, har man som 

udgangspunkt ikke ret til en gentilslutning, hvis man skulle fortryde. En gentilslut-

ning vil blive behandlet på samme vilkår som en ny tilslutning. 

 

 

2.5 Krav i Bygningsreglementet 

Bygningsreglementet regulerer regnvand fra bygninger. Her findes der i kapitel 8 

følgende krav til afledning af regnvand: 

 
 
§ 70. Projektering, udførelse, drift og vedligehold af afløbsinstallationer skal ske under 
hensyntagen til: 

 
• At der ikke opstår risiko for personers sundhed eller komfortmæssige gener 
• At der ikke opstår risiko for skader på personer, installationer og bygningsdele 
• At der ikke sker forurening af jord, grundvand, andre ledningsanlæg eller anden 

uhensigtsmæssig vandudsivning 
 

§ 72. Afløbsinstallationer skal projekteres og udføres, så det tilførte afløbsvand bortledes 
fra bygningen og de tilhørende udenomsarealer. 
 
§ 80. Afløb fra regnvand skal udføres, så bortledning nedsivning eller vandsamling ikke 
medfører risiko på bygninger eller bygningsdele, eller andre ulemper fx gener for trafik 
Stk. 2: Tagvand skal holdes på egen grund 

 

§ 361 Bygninger skal sikres mod indtrængning af vand fra grundvand og overfladevand. 
Bygninger skal desuden sikres mod opsugning af fugt fra undergrunden 
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Det er med hjemmel i bygningsreglement, at der stilles krav om: 

 

• Vejledende afstandskrav fra bygning til nedsivningsanlæg for regnvand (se af-

snit 5.7) 

• Terræn skal falde bort fra bygninger 

• Tagvandet skal holdes på egen grund (§ 80 stk. 2) 

 

2.5.1 Tålegrænser 
Bygningsreglementet stiller kun krav om, at tagvand skal holdes på egen grund, 

men der findes ingen krav til det vand, der tilledes LAR-anlæg fra terrænoverflader.  

I byggeloven er det dog i § 12 angivet: 

 
 
§ 12 Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på 
en grund skal, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foran-

staltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg 
af enhver art. 

 

 

Det er dog ikke angivet, hvor meget vand, der må komme over skel. Stridigheder 

om oversvømmelse af naboejendom med overfladevand må derfor først afgøres af 

kommunen, og hvis ikke der opnås enighed så i retten via tålegrænser. 

 

Tålegrænse: Der skal være ikke ubetydelige gener, der begrænser grundejerens rå-

den over sin ejendom eller anvendelsesmuligheder. 

 

Skyldes oversvømmelsen fra nabogrunden naturligt afløb ved skrånende terræn, 

kan ansvar normalt ikke komme på tale. 

 

Skyldes oversvømmelsen på nabogrunden nyere tiltag som befæstede arealer mv. 

skærpes vurderingen af, hvad den oversvømmede ejendom må tåle. 

 

Tålegrænsen forventes at blive påvirket af de øgede regnmængder, så den enkelte 

ejendom må tåle større gener fra naboejendomme. 

 

 

2.6 Autorisationsloven 

Arbejde med afløbsinstallationer er autoriseret arbejde jævnfør Autorisationsloven. 

Det er dog angivet, at nedsivningsanlæg for regnvand ved enfamiliehuse og land-

brugets driftsbygninger er undtaget fra kravet om autorisation. 

 

Vedrørende større LAR-anlæg, har Sikkerhedsstyrelsen lavet en tolkning af Autori-

sationsloven, der angiver, hvilke dele af større LAR-anlæg, der er omfattet af krav 

om autorisation. 

 
 

Anlæg, der er konstrueret og etableret under terræn til nedsivning af rørført regnvand til 
den omkringliggende jord 

 

 

I princippet gælder autorisationen således kun for selve faskinen. Alle nedsivnings-

anlæg i overfladen fx regnbede og nedsivning i græsplæner er ikke autoriseret ar-

bejde. Regnvandsledninger, der ikke er ført til kloak er heller ikke autoriseret ar-

bejde. I figur 2.1 og 2.2 er vist eksempler på, hvilke dele af et LAR-anlæg, der er 

autoriseret arbejde. 
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Figur 2.1. Etablering af faskine til håndtering af tagvand 

 

 
Etablering af faskine, hvor tagvandet ledes i rør i jord fra tagnedløbet til sandfangs-

brønd og videre til underjordisk faskine. Udførelsen af faskinen er autoriseret ar-

bejde. Udførelsen af ledninger og brønde er ikke autoriseret arbejde. 
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Figur 2.2. Regnbed med overløb til faskine 

 

 

Etablering af regnbed med underjordisk overløb til faskine. Tagvandet ledes på 

overfladen eller i rør i jord uden brønd til regnbed eller lavning, hvor det siver ned. 

Dette arbejde er ikke autoriseret. Der etableres et rørført overløb til faskine (under 

terræn) uden brønde. Dette arbejde er ikke autoriseret. Udførelsen af faskinen er 

autoriseret arbejde. 

 

Det skal understreges, at alle former for afpropning af eksisterende ledninger, over-

løb fra LAR-anlæg til hovedkloak samt nedlæggelse af eksisterende nedløbsbrønde 

er autoriseret arbejde.  
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2.7 Indberetning af oplysninger i BBR 

En kommunalbestyrelse skal digitalt indberette oplysninger til brug for ejendoms-

handler til registret Bygnings- og Boligregistrer (BBR). I forbindelse med LAR-anlæg 

er det fx følgende oplysninger: 

 

• Udlednings- og nedsivningstilladelser 

• Tilladelse til hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningsselskabet 

• Ejendommens afløbsforhold 

 

Det vil således fremgå af BBR, når en ejendom er afkoblet fra afløbssystemet og 

regnvandet håndteres på egen grund. En ny køber af en ejendom vil derfor være 

bekendt med LAR-anlæggets eksistens. 

 

 

2.8 Håndværkerfradrag 

Man vil kunne få fradrag for en række tiltag inden for klimatilpasning. Dog er det 

ikke længere muligt at få fradrag til etablering af vandgennemtrængelige (perme-

able) belægninger fra 2018 og frem. 

 

 Der gives fx håndværkerfradrag på: 

 

• Kloakarbejder på egen grund herunder separering af kloaksystemet 

• Omfangsdræn 

• Renovering og nyanlæg af regnvandsfaskiner 

 

Læs mere her: http://www.haandvaerkerfradrag.dk/klimatilpasning/ 

 

http://www.haandvaerkerfradrag.dk/klimatilpasning/
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3 Forurening af regnvand 

3.1 Krav om rensning af regnvand 

Kravene til nedsivning af regnvand i § 38 i Spildevandsbekendtgørelsen gælder 

kun, hvis regnvandet kommer fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede 

arealer, og ikke indeholder andre stoffer, end der normalt tilføres regnvand i forbin-

delse med afstrømningen fra disse arealer. Regnvandet må heller ikke have en an-

den sammensætning end normalt regnvand.  

 

Hvis regnvandet ikke overholder de ovennævnte krav i Spildevandsbekendtgørel-

sens, er regnvandet ikke længere tag- og overfladevand – men almindeligt spilde-

vand. Så kan myndigheden til enhver tid og efter en konkret vurdering stille krav 

om rensning af hensyn til beskyttelse af jord og grundvand 

 

Herudover kan det af hensyn til hygiejne være nødvendigt at stille krav til behand-

ling af regnvand, hvis der kan opstå sundhedsmæssige risici i forbindelse med LAR-

projekter, der er indrettet på, at borgerne har adgang til eller kommer i kontakt 

med regnvandet. Det er Sundhedsstyrelsen, der skal høres i den forbindelse.  

 

Tagvand: Den tidligere vandforvaltende myndighed Naturstyrelsen (der nu er blevet 

til Miljøstyrelsen) har i forbindelse med klimaprojekter udtalt, at tagvand generelt 

ikke udgør en mikrobiologisk eller kemisk sundhedsfare ved anvendelse bortset fra, 

hvis vandet stammer fra tage med mange fugle.  

 

Mange kommuner tillader ikke, at der nedsives vand fra bly-, kobber-, eller zink-

tage uden rensning. En række kommuner i hovedstadsområdet tillader nedsivning 

af tagvand, fra tage på enfamiliehuse med tagrender i zink. Betingelsen for at ned-

sivningen tillades er, at jorden er leret. I tilladelsen kan sættes vilkår om, at jorden 

20 cm fra faskinen til siderne og i bunden skal opgraves og bortskaffes som forure-

net jord når faskinen sløjfes.  

 

Vand fra pladser og gårde: Dette vand udgør heller ikke en trussel, med mindre der 

foregår aktiviteter med fordring af fugle eller oplag af affald i nærheden, der kan 

medføre forurening og skadedyr. Glatførebekæmpelse kan dog medføre en risiko. 

 

Vejvand: Vejvand kan være så kraftigt forurenet fx med olie og metaller, at regn-

vandet reelt bliver til ”almindeligt” spildevand – og derfor ikke kan udledes via 

regnvandsledninger eller anvendes til rekreative formål, medmindre det bliver ren-

set forinden.  

 

I forbindelse med nedsivning af vejvand vælger nogle kommuner, at den første del 

af nedbøren (first flush) tilledes til afløbssystemet, mens den resterende del af ned-

børen kan nedsives. 

 

Miljøstyrelsen skriver i vejledningen til Spildevandsbekendtgørelsen, at vejvand, der 

bortledes gennem drænledninger efter nedsivning gennem græsrabatter normalt vil 

være renset i en sådan grad, at afledning til vandområder ikke medfører forure-

ning, men det må afhænge af en konkret vurdering. Hvis vejvand fra mindre veje, 

uanset om de er offentlig eller private, nedsiver i vejsiden uden at blive afledt til et 

nedsivningsanlæg eller et vandområde, kræves normalt ikke tilladelse. 

 

Nedsivning tillades som udgangspunkt ikke på forurenede grunde. 

 

Brug af pesticider og vejsalt kan forurene grundvandet, og skal som oftest derfor 

undgås. Der må heller ikke anvendes midler til bekæmpelse af mos på tage, hvor 

vandet afledes til nedsivning. 
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Det er kommunen, der kan stille krav om rensning af regnvandet før nedsivningen, 

og det er vandets kvalitet, der er bestemmende for valg af rensemetode/anlæg-

type. 

 

Rensemetoder til rensning af forurenet regnvand før nedsivning behandles ikke i 

denne anvisning. Her henvises til et antal faktablade, der er udarbejdet i forbin-

delse med et projekt i netværket Vand i Byer. Her findes faktablade om dobbeltpo-

røs filter, Enregis biofiltersubstrat, filterjord, Hydrosystem (lamel og filter), IBF-la-

meludskiller, Milford tunnelfaskine og Sedipipe sedimentationsløsning. 

 

http://www.vandibyer.dk/projekter/afsluttede-innovationsprojekter/ip10-regn-

med-kvalitet-bedre-styr-paa-afstroemningens-kvalitet-er-en-forudsaetning-for-bae-

redygtig-og-innovativ-klimatilpasning/ 

 

Gennem partnerskabet Vand i Byer er der udarbejdet en hjemmeside om kvaliteten 

af regnvandsafstrømning. Formålet med hjemmesiden er at samle information om 

forurening af regnvand. De der arbejder med regnvand og rensning af regnvand, 

kan finde og dele information om forurening af regnvandsstrømningen, rensemeto-

der og forslag til tilladelser. Hjemmesiden vil løbende blive udbygget, når der fore-

ligger ny viden. Find hjemmesiden her: http://regnvandskvalitet-abc.teknolo-

gisk.dk/ 

 

 

3.2 Regnvand og hygiejne 

LAR-anlæg og regnvand på overfladen kan give nogle hygiejniske og sikkerheds-

mæssige problemer. Dette er behandlet i et notatet om hygiejne, der kan findes 

her: http://www.laridanmark.dk/nyheder/31280 Retningslinjerne er: 

 

• Regnvand kan frit håndteres på terræn i regnvandsbassiner, grøfter og regn-

bede, der ikke indbyder til leg eller direkte kontakt med vandet 

• Hvis anlæg er designet til leg, så er kravet, at uanset hvor vandet kommer fra, 

må vand ikke stå længere end 24 timer uden rensning eller udskiftning 

 

Vand, der har været lagret i tanke, bør ikke bruges til leg med vand. Her bør der 

stilles krav om rensning fx UV-behandling af det opmagasinerede vand.  

 

Mindre forurenet vand fra overflader og pladser kan bruges til leg efter rensning. 

http://www.vandibyer.dk/projekter/afsluttede-innovationsprojekter/ip10-regn-med-kvalitet-bedre-styr-paa-afstroemningens-kvalitet-er-en-forudsaetning-for-baeredygtig-og-innovativ-klimatilpasning/
http://www.vandibyer.dk/projekter/afsluttede-innovationsprojekter/ip10-regn-med-kvalitet-bedre-styr-paa-afstroemningens-kvalitet-er-en-forudsaetning-for-baeredygtig-og-innovativ-klimatilpasning/
http://www.vandibyer.dk/projekter/afsluttede-innovationsprojekter/ip10-regn-med-kvalitet-bedre-styr-paa-afstroemningens-kvalitet-er-en-forudsaetning-for-baeredygtig-og-innovativ-klimatilpasning/
http://regnvandskvalitet-abc.teknologisk.dk/
http://regnvandskvalitet-abc.teknologisk.dk/
http://www.laridanmark.dk/nyheder/31280
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4 Overvejelser før igangsætning 

Før et LAR-projekt igangsættes, er der nogle overvejelser man skal gøres sig. I det 

følgende er de benævnt: Teknik, Proces og Arkitektur. De er forklaret i dette kapitel 

og er grundlæggende elementer i planlægning, udførelse og drift af LAR-anlæg, se 

figur 4.1.  

 

 
Figur 4.1. Teknik, proces og arkitektur skal indgå i processen med planlægning, an-

læg og drift af LAR-anlæg (Niels Lützen) 

 

 

4.1 Teknik  

Hvis teknikken ikke fungerer, giver det ikke mening at lave LAR-anlæg. 

 

Teknik er bl.a. andet: 

 

• Viden om lokale forhold 

o Jordbund 

o Grundvand 

o Jordens nedsivningsevne 

o Forurening 

• Kendskab til 

o Vandmængder og kapacitet 

o Hydrauliske løsninger 

o Anlægsarbejder og kloakarbejde 

Jordforurening kan fx være meget lokalt, så 2 parceller ved siden af hinanden kan 

have helt forskellig forureningsprofil. 

 

 

4.2 Proces 

Processerne er vigtige, for det er her, der er mulighed for at: 

 

• Fortælle hvad et LAR-anlæg er, og hvad det indebærer 

• Forklare, hvad der skal ske 

• Sætte rammerne for hvordan de involverede kan være med at få projektet til at 

lykkes 

• Få en klar forventning om hvad og hvor mange der har ret til at bestemme. 

(Dette skal sikre, at der ikke sidder én og blokerer processen). 

De involverede er: 

 

• Bygherren (forsyning, kommune, privat) 

• Brugerne, altså borgerne generelt 

• Driftspersonale 
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Processen skal klarlægge: 

 

• Forståelse for budget og økonomi og hvad man får for pengene 

• Klare demokratiske spilleregler (der er altid entusiastiske borgere, der gerne vil 

vedligeholde i starten, men er det en varig løsning?) 

• Hvordan kan/skal anlægget bruges mv. 

• Forståelse for den tekniske funktion af anlægget, samt at funktionen er det pri-

mære 

Det er fx vigtigt, at beboere ved, hvad anlæggene er/skal bruges til, så de ikke 

tramper rundt i regnbedet og stamper jorden til. 

 

Det er vigtigt, at man giver og tager ejerskab. Et LAR-anlæg skal modnes, og 

driftsfolkene vil undervejs lære sig selv noget om ekstensiv drift, vand og biodiver-

sitet, se figur 4.2. 

 

 
 

Figur 4.2. Det er vigtigt, at driftspersonalet er med, så de lærer om anlæggene og 

kan forstå kravene til drift 

 

 

4.3 Arkitektur 

Arkitekturen er den merværdi, man skal stræbe efter, når der planlægges og udfø-

res et LAR-anlæg fx: 

 

• Indpasning i det eksisterende bymiljø og i stedets karakter, men også tilføje 

noget nyt til stedet 

• Skabe nye grønne merværdier som natur og biodiversitet  

• Beplantningen er en meget vigtig del af oplevelsen -  hvis den altså fungerer. 

Det nytter ikke med staudebede, hvis de ikke passes - specielt i det første 

vækstår 

 

 

 
 

Figur 4.3. Merværdien og oplevelsen er helt forskellig i disse 2 anlæg 
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5 Forundersøgelser i forbindelse med 

LAR-anlæg 

Det er meget vigtigt at lave forundersøgelser, inden der etableres LAR-anlæg. For-

undersøgelserne giver vigtig viden om en række forhold, som er væsentlige for pro-

jektering, dimensionering og drift. Forundersøgelser kan sikre, at brugerne bliver 

tilfredse med anlægget. Der skal laves følgende forundersøgelser, inden LAR-anlæg 

designes og udføres: 

 

• Gennemgang af kommunens planer 

• Modelleringsarbejde 

• Overflader, terræn og topografi 

• Geologi, jordbund og grundvand 

• Nedsivningsmuligheder 

• Afstandskrav 

• Forureningsrisiko 

• Andre ledningsanlæg herunder søgning i LER 

• Engagement i målgruppe 

 

Den hurtige og nemme forundersøgelse kan starte på hjemmesiden: 

http://www.dingeo.dk/  

 

Hjemmesiden har samlet tilgængelige oplysninger fra nettet om en adresse fx bo-

ligfakta, jordforurening, trafikstøj, radonrisiko og meget mere. Siden giver et hur-

tigt overblik, men kan ikke erstatte egentlige forundersøgelser. 

 

Vær opmærksom på, at forundersøgelser tager tid. 

 

 

5.1 Gennemgang af kommunens planer 

Det er vigtigt altid at kontakte kommunen, inden større LAR-anlæg etableres. Des-

uden har kommunen en række nyttige oplysninger i diverse planer, som det er vig-

tigt at kende. Det drejer sig bl.a. om: 

 

• Kommuneplan 

• Spildevandsplan 

• Klimatilpasningsplan 

• Lokalplaner herunder klimalokalplaner 

• Er der muligheder for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag? 

 

 

5.2 Modelleringsarbejde 

Det er en god ide altid at kontrollere lavninger mv. på blue-spot kort. 

 

 
 

Figur 5.1. Eksempel på blue-spot kort 

http://www.dingeo.dk/
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I nogle tilfælde vil der være udarbejdet flere typer modelleringsarbejde, som enten 

kan være udført eller bestilt af kommune eller forsyning, og som bl.a. kan omfatte 

viden om:  

 

• Afløbssystemer 

• Vandløb 

• Grundvand 

• Havvand 

• Koblede modeller, hvor ovenstående modeller er koblet sammen 

• Forskellige oplysninger i diverse GIS-systemer 

 

Resultater fra modelleringer kan give vigtige input til den videre planlægning, og 

det findes på kommunernes hjemmeside. 

 

 

5.3 Overflader, terræn og topografi 

Til en indledende vurdering af faldforhold, lavninger mv. findes der kort, som er frit 

tilgængelige. 

 

Vejdirektoratet:  http://webkort.vd.dk 

Geodatastyrelsen:  https://kortforsyningen.dk/ 

Miljøstyrelsen:  http://miljoegis.mim.dk 

Danmarks Miljøportal:  http://kort.arealinfo.dk 

 

Oplysninger herfra kan give en identifikation af faldretning, lavninger mv. Den en-

delige projektering skal dog tage udgangspunkt i observationer og terrænmålinger i 

det aktuelle område. De fleste kommuners hjemmesider har lokale kort med oplys-

ninger som disse. 

 

Når LAR planlægges i større områder, er det nødvendigt at undersøge strømnings-

vejene for regnvandet fx via modelberegninger.  

 

 

5.4 Geologi, jordbund og grundvand 

For at vurdere om en givet lokalitet er egnet til nedsivning, skal der laves en række 

forundersøgelser. På http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ kan man 

finde oplysninger om terræntyper og højdekurver. Det skal sammenholdes med 

kortoplysninger fra kommunen, der som vandressourcemyndighed administrerer 

jordarts- og potentialekort. 

 

Desuden kan der findes oplysninger om jordbundsforhold fra eksisterende og sløj-

fede geotekniske boringer i ”jupiterdatabasen” på GEUS’s hjemmeside. Jordartskort 

fra GEUS giver oplysninger om jordlagene ned til 1 meters dybde, og kan give indi-

kationer af de terrænnære grundvandsforhold, fx hvor der er tørve- og dyndaflej-

ringer, der indikerer højt grundvand. 

 

Naturstyrelsen har i forbindelse med kortlægningen af grundvandsressourcen udar-

bejdet kort over grundvandsspejlet i det primære grundvandsmagasin. Disse kort 

kan ses på www.klimatilpasning.dk. 

 

I områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) kan kravene til nedsivning 

være skærpede. 

 

Et mere detaljeret billede af jordbundsforholdene på en given lokalitet fås ved at 

udføre geotekniske boringer. For at få de rigtige data, skal boringen bestilles med 

henblik på: 

 

• Jordartsbestemmelse 

http://webkort.vd.dk/
https://kortforsyningen.dk/
http://miljoegis.mim.dk/
http://kort.arealinfo.dk/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://www.klimatilpasning.dk/
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• Beliggenhed af primært og sekundært grundvandsspejl 

• Udtagelse af jordprøver til bestemmelse af kornstørrelser eller bestemmelse af 

nedsivningsevnen 

 

Boringerne skal specielt granskes for at se, om der findes jordarter, hvor der ikke 

kan nedsives eller, hvor nedsivningen går langsomt. Det er fx lerarter, silt, tørv, 

dynd, gytje ol. 

 

Ved en besigtigelse vurderes terrænforhold, naboforhold, jordbundsforhold, be-

plantning mv. 

 

Større områder 

Når LAR skal implementeres i større områder vil myndigheden ofte forlange en 

grundvandsmodellering, for at eftervise, at grundvandsstanden ikke stiger faretru-

ende i området. Modelberegningerne kan også laves, hvis det skal eftervises at se-

kundære grundvandsmagasiner har kapacitet til at nedsive den ønskede vand-

mængde uden at forårsage skade på bygninger og konstruktioner. 

 

 

5.5 Nedsivningsevnen 

Før et anlæg dimensioneres, skal der enten udføres nedsivningstest flere steder på 

arealet, eller gennemføres geofysiske målinger. Ved geofysiske målinger måles 

modstandsværdier i forskellig dybde over et større areal, og dermed kan sand- og 

grusforekomster lokaliseres. 

 

Nedsivningstest kan udføres som synketest i et udgravet hul ved anlæggets bund 

eller ved hjælp af et infiltrometer. Se bilag 3. 

 

Det er vigtigt, at nedsivningsevnen måles i den dybde, som nedsivningsanlægget 

skal placeres i, ellers får man ikke et retvisende billede, og dimensioneringen bliver 

baseret på for usikre tal. Jord er meget uensartet, og der kan derfor være store for-

skelle på nedsivningsevnen selv inden for et relativt lille område. Derfor bør der al-

tid indgå flere nedsivningstest i dimensioneringen. Desuden må resultaterne ikke 

bruges kritikløst ved dimensioneringen. 

 

 

5.6 Afstand til grundvandsspejl 

I Spildevandsbekendtgørelsen er der ikke stillet krav om, at der skal være afstand 

mellem nedsivningsanlæg for regnvand og grundvandsspejlet. Men de fleste kom-

muner bruger de efterfølgende afstande vejledende. 

 

For at sikre, at vandet uhindret kan sive ud af anlægget, bør der være en vis af-

stand fra bunden af anlægget til grundvandsspejlet. I sandede aflejringer, hvor 

grundvandsspejlet har en begrænset årstidsvariation, bør afstanden være 1,0-1,5 

m. 

 

I lerede aflejringer, hvor grundvandsspejlet normalt har en stor årstidsvariation, 

bør afstanden være 1,5 – 2,0 m. I disse områder er det vigtigt at pejle grundvands-

standen i vinterperioden (februar – april), hvor grundvandsstanden normalt er hø-

jest. 

 

I områder med høj grundvandsstand kan man lave overfladenedsivning eller evt. 

tillade, at faskinen delvis ligger under grundvandsspejlet. I dette tilfælde skal faski-

nen beregnes med begrænset udsivning gennem siderne. 
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5.7 Afstandskrav 

I Spildevandsbekendtgørelsen findes der afstandskrav til drikkevandsboringer og til 

vandløb, søer og havet. Her er der krav om en afstand på 25 meter. I Bygningsreg-

lementet findes et krav om, at nedsivning af regnvand ikke må medføre skade på 

bygninger. Der findes ingen steder i lovgivningen krav om afstande til bygninger, 

men der har siden 1977 været angivet vejledende afstandskrav mellem et nedsiv-

ningsanlæg for regnvand og bygninger i DS 440 Norm for mindre afløbsanlæg med 

nedsivning, 1983. 
 

De vejledende afstandskrav er: 

Beboelsesbygninger med og uden kælder 5 meter 

Anden bygning med kælder  5 meter 

Skure, garager m.v.   2 meter 

Skel    2 meter 
 

Ud over afstandskrav, er der også hensigtsmæssigt at se, hvordan terrænet er 

rundt om en bebyggelse. Her skal der være fald på terræn bort fra bygningen. 
 

I figur 5.2. er vist afstandskravene mellem bygning og et nedsivningsanlæg til 

regnvand. 
 

 Lovgivningsmæs-
sige krav 

Vejledende krav Hvad kan der di-
spenseres til 

Drikkevandsboring 25 m   

Vandløb, sø, hav 25 m   

Beboelseshus  5 m 2 m * 

Skur med kælder  5 m 2 m * 

Carport, skur m.v.  2 m 1 m * 

Skel  2 m 0,5 – 1, 0 m ** 
 
*Afstanden kan nedsættes, hvis terrænet falder væk fra bygningen samtidig med, at huset er nyt og 
ikke har kælder. 
**Afstanden kan nedsættes, hvis der ikke er fare for opblødning af jorden, eller hvis nabogrunden forbli-
ver ubebygget. 
 

Figur 5.2. Afstandskrav ved nedsivningsanlæg for regnvand  
 
 

Afstandskravene er relevante, fordi praktiske undersøgelser af nedsivningsanlæg 

for regnvand viser, at grundvandet stiger i en afstand på 3-4 meter fra anlægget i 

de perioder, hvor anlægget er meget belastet. Ved en faskine, der blev belastet 

med tagvand fra 1000 m2 tag, kunne der registreres vandstandsstigning i en af-

stand på 6-7 meter fra faskinen. Derfor kan det anbefales, at man ved nedsivnings-

anlæg til mere end 200 m2 overfladeareal øger afstanden til bygninger med 2-3 me-

ter. 

 

Afstandskravene er vejledende, men hvis de angives i nedsivningstilladelsen fra 

kommunen, så er de et krav til anlægget. 
 
 

5.8 Forureningsrisiko 

Hvis jorden er forurenet gives der normalt ikke nedsivningstilladelse, da nedsivnin-

gen kan mobilisere miljøfremmede stoffer og evt. transporterer de forurenende 

stoffer ned til grundvand.  
 

Afhængigt af typen og graden af forurening vil kommunen angive, om nedsivning 

er muligt. 

 

Afstrømmet regnvand kan være mere eller mindre forurenet. Graden og arten af 

forureningerne afhænger både af typen og anvendelsen af de overflader, som af-

vandes. 
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Kommuner giver ikke automatisk tilladelse til nedsivning af selv lettere forurenet 

vand. 
 

Kommuner giver normalt ikke tilladelse til nedsivning af vand fra saltede veje/stier 

Se kapitel 2. 

 

 

5.9 Andre ledningsanlæg herunder søgning i LER 

Det er vigtigt at vide, hvilke ledninger der er i jorden i nærheden af de LAR-anlæg, 

som skal etableres. Afløbssystemet kan i nogle tilfælde benyttes som overløb i kriti-

ske situationer, og de andre typer ledninger er vigtige at kende i forbindelse med 

gravearbejde.  

 

Enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, skal indhente oplysninger i 

LER, uanset hvor man udfører gravearbejde. Registreringspligten gælder dog stadig 

kun for ledninger, som ejes af forsynings- og distributionsselskaber. Dvs. at man 

typisk ikke får oplysninger om stikledninger og ledninger, som ejes af private i for-

bindelse med en søgning i LER. 

 

Der er visse undtagelser fra søgepligten i LER (www.ler.dk). Det betyder, at man 

som graveaktør er fritaget fra at søge i LER, når man udfører "gravearbejde": 

 

• På arealer uden for veje, der ejes af graveaktøren selv, når graveaktøren har 

kendskab til ledningers placering på arealet 

• På arealer uden for offentligt vejareal eller arealer udlagt til privat fællesvej, 

når der ikke graves dybere end 40 cm under terræn 

 

Dvs. at "almindelige" overfladiske jordarbejder uden for vejarealet typisk i muldla-

get er fritaget fra LER-søgningen så længe man ikke kommer dybere end 40 cm. 

 

 

5.10 Forundersøgelser ved vejbede 

I forbindelse med forundersøgelserne skal der udføres en analyse af vejens anven-

delse: 

 

• Er det en gennemkørende vej?  

• Er der offentlig transport?  

• Er det en vej som kun anvendes af beboerne? 

• Er der brug for to fortove? 

• Skal der være parkering på vejen og hvor mange pladser? 

• Skal der indtænkes vinterforanstaltninger? 

• Kan brandbiler og renovationsbiler passere 

 

Disse overvejelser bør gennemgås for at kunne vurdere, hvor store ændringer, ve-

jens funktion kan bære, og hvor forurenet vejvandet vil være. 

 

Projektet skal myndighedsgodkendes i forhold til evt. nedsivningstilladelse, godken-

delse af de trafikmæssige ændringer samt godkendelse fra politi og brandvæsen. 

Myndighedernes krav skal afklares, inden man komme for langt i processen, for der 

bliver ikke gået på kompromis med trafiksikkerheden. 

 

Når alle myndighedstilladelserne er på plads og det egentlige vejbed skal designes, 

er der nogle grundprincipper, der skal tages stilling til. Grundlaget for planlægnin-

gen af, hvor det er muligt at placere de enkelte vejbede mv. bør indledes med en 

plantegning, hvor vejens højde -og lavpunkt er angivet, sammen med udkørsler, 

eksisterende vejriste, ledninger i jord, brandhaner samt oversigtsforhold ved vej-

kryds.  

 

http://www.ler.dk/
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Andre vigtige punkter er: 

 

• Der skal være 3,5 m til bilpassager 

• Der må ikke ske opfugtning af eksisterende vejkasse  

• Bedet bør udføres med bløde kurver, så vejen kan renholdes og sneryddes som 

normalt 

• Udsyn og oversyn på vejen: vil beplantningen spærre for udsyn? 

• Tydelig markering af kantsten, så de også er synlige i vinterhalvåret 

• Hvad skal funktionen i vejbedet være?  

o Rensning  

o Magasinering 

o Begrønning af området 

• Ledes vandet til nedsivning eller til kloak? 

 

Den første del af afstrømningen under regn er ofte meget forurenet (first flush). 

Hvis vejvandet skal nedsives, vælger nogle kommuner, at den første del af et regn-

skyl ledes til afløbssystemet via en regulator, mens den resterende og større del af 

regnen ledes til vejbedet og nedsives.  

 

 

5.11 Engagement i målgruppe 

Engagementet hos de borgere, hvor der skal etableres LAR-anlæg er vigtigt for, om 

projektet lykkes. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan stemningen er blandt de ak-

tører, som skal implementere og vedligeholde LAR-anlæggene. Nogle af de spørgs-

mål, som skal besvares er bl.a.:  

 

• Hvem ønsker løsningerne? Er det kommunen, forsyningen eller brugerne/bor-

gerne? 

• Er der nogle sidegevinster eller merværdi ved projektet, som det er vigtigt at 

formidle? 

• Skal der holdes borgermøder eller skal borgerne/brugerne inddrages på andre 

måder? 

• I hvor stort omfang har borgerne/brugerne indflydelse på løsninger og den ef-

terfølgende drift? 

• Er planer og virkemidler tydeligt indarbejdet i lokalplaner? 

• Hvem betaler for anlægget? Er kommune og/eller forsyning involveret eller er 

det udelukkende brugerbetaling? Hvor mange parter skal betale, og er de vil-

lige til det? 

• Andre forhold, der kan påvirke stemningen og engagementet 
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6 LAR-anlæg – funktion og overordnede 

betragtninger 

Det anbefales, at et LAR-anlæg består af flere forskellige LAR-elementer som perler 

på en snor. Det kan fx være et regnbed med overløb til en græsplæne med nød-

overløb til en underjordisk faskine. Dette vil sikre et robust anlæg. 

 

I de efterfølgende kapitler beskrives de enkelte elementer i LAR-anlæg som fx 

sandfang, faskiner, regnbede, vejbede og nedsivning i græsplæner. Opbygning og 

funktion angives, og der gives praktiske tips til projektering og udførelse. Drift af 

LAR-anlæg er angivet i kapitel 17. For de øvrige LAR-elementer som grønne tage, 

permeable belægning mv. angives kun en kort beskrivelse i kapitel 14. 

 

LAR-anlæg skal udformes og dimensioners, så de samlet set kan håndtere et regn-

skyl der forekommer hver 5. eller 10. år. Det er kommunen, der angiver overbe-

lastningshyppigheden. Desuden skal det altid først vurderes, hvor vandet vil løbe 

hen, når anlægget overbelastes. Her skal det sikres, at overløbsvandet ikke løber 

mod bygninger eller andre konstruktioner, der kan lide skade. 

 

Funktionen af et LAR-anlæg er meget afhængig af jordens infiltrationsevne, og af at 

infiltrationsevnen i så stort omfang som muligt bibeholdes under anlæggets udfø-

relse. I et nyt anlæg kan det tage 1-2 år inden anlægget opnår sin fulde kapacitet. 

Derfor er det en god ide at sikre sig med et nødoverløb. 

 

 
 

Figur 6.1. Jordens infiltrationsevne er nedsat de første år efter etablering af anlæg 

 

 

I forbindelse med udførelse af LAR-anlæg kan det være en god ide, at entreprenø-

ren i forbindelse med jordarbejdet gennemfører infiltrationstest på udvalgte steder. 

Dermed er der mulighed for at tilrette anlægsstørrelsen til efter de faktiske forhold. 

Det kan spare mange diskussioner om dårlig funktion efterfølgende. 

 

Til alle LAR-anlæg bør der foreligge et sæt hovedoplysninger fx jordens 

infiltrationsevne, tømmetid ved dimensioneringsregn, tømmetid ved nor-

malregn. Via disse oplysninger kan man senere bedre vurdere et anlægs 

funktion. 

 



Side 28 af 124 

7 Sandfang 

Der skal anbringes sandfang på tilløbssiden af alle faskiner. Formålet med sandfan-

get er at fjerne bundfældeligt stof fra regnvandet, inden vandet når selve faskinen. 

Der bør være vandlås på afløbet fra mindre sandfang, ikke på grund af lugtgener, 

men fordi vandlåsen specielt ved sandfang i nedløbsbrønde medvirker til, at blade 

mv. tilbageholdes i brønden, se figur 7.1. Dimensionering af sandfang er angivet i 

bilag 6. 

 
 

Figur 7.1. Der skal anbringes sandfang før en faskine 

 

 

7.1 Udførelse 

I forbindelse med tagnedløb vil en (eksisterende) nedløbsbrønd være tilstrækkelig, 

men af hensyn til rensevenligheden anbefales det at udskifte gamle nedløbsbrønde 

i ø200 med nye brønde i ø315. 

 

Ved mindre befæstede arealer benyttes ø315 nedløbsbrønde med sandfang på 70 

liter. En sandfangsbrønd ø315 kan afvande 300-400 m2 areal. 

 

Ved større befæstede arealer skal benyttes en ø1000-ø1500 brønd som sandfang. 

 

Store sandfang udføres normalt af cirkulære ringe af beton eller af plast. Sandfang 

skal udføres med mindst 50 mm højdetab mellem tilløb og afløb. 

 

Sandfang kan udføres med eller uden vandlukke. Et sandfang med vandlukke vil på 

grund af det dykkede udløb også fungere som udskiller af stoffer, der er lettere end 

vand (benzin, olie og fedt mv.). Sandfang, der anbringes før olie-/benzinudskillere og 

fedtudskillere, må derfor ikke have vandlukke. 

 

 

7.2 Sandfang på overfladen 

Normalt anbringer man ikke sandfang i forbindelse med regnvand, der transporteres 

på overfladen i render. Man kan dog mindske det fremtidige vedligeholdelsesarbejde 

ved at konstruere mindre bassiner, der kan bruges til bundfældning af materiale fra 

regnvandet. Det gør vedligeholdelsen af renderne lettere, fordi det så kun er nødven-

digt at oprense bassinerne med mellemrum. Se et eksempel i figur 7.2. 
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Figur 7.2. Eksempel på et lille bassin, der bruges til opsamling af materiale i regn-

vand 
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8 Faskiner 

8.1 Opbygning af faskiner 

En faskine er i princippet et hul/hulrum i jorden, hvor overfladevandet hovedsage-

ligt siver ud gennem faskinens sider, da bunden hurtigt slammer til. Faskinens vo-

lumen skal være stort nok til at opmagasinere vandmængden, når tilstrømningen er 

større end udsivningen. 

 

 

8.2 Faskineformen 

Udsivning fra en faskine vil primært foregå gennem sidefladerne. Derfor er en lang 

og smal faskine bedre end en kvadratisk. I nogle typer plastkassetter er det muligt 

at spule bunden af kassetten. Disse typer kan derfor godt udføres som kvadratiske 

faskiner. 

 

 
 

Figur 8.1. Som udgangspunkt bør faskiner være lange og smalle. Dog kan faskiner, 

hvor bundfældet slam kan suges op, udføres som kvadratiske faskiner 

 
 

8.3 Fyldmateriale i faskiner 

Faskiner kan udføres med stenfyld, plastkassetter, letklinker eller som tunnelfaski-

ner. De fleste faskiner udføres i dag af plastkassetter. Ved denne løsning opnås en 

hulrumsprocent på ca. 95 procent.  

 

   
 
Figur 8.2. Tunnelfaskiner, hvor plasttunneler anvendes til at øge hulrummet i jor-

den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figur 8.3. Eksempler på plastkassetter 
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Faskiner kan også opbygges af letklinker, enten som løst materiale eller som 

skræddersyede letklinker faskineposer, der lægges ned i udgravningen, se figur 

8.4. Faskiner med letklinker har en hulrumsprocent på ca. 50 procent.  

 

 

Figur 8.4. Eksempel på LECA
®
- faskineposer med letklinker 

 

 

Når der bruges tunnelfaskiner, skal man være opmærksom på, om tunnelerne er 

”utætte” så der kan ske udsivning fra siden af tunnelen, eller om tunnelerne er tætte, 

så der kun kan ske udsivning gennem bunden. 

 

Ved dimensionering beregnes tunnelfaskiner som traditionelle faskiner blot med en 

større hulrumsprocent end stenfaskiner. Hulrumsprocenten angives af producenten. 

En principtegning af en tunnelfaskine er vist i figur 8.5. 

 

 

Figur 8.5. En tunnelfaskine kan beregnes som en stenfaskine blot med større hul-

rumsprocent 

 

 

8.4 Trykbelastning fra jord og trafik 

Faskiner bør anbringes, hvor de ikke udsættes for trafikbelastning. Er dette ikke 

muligt, skal det sikres, at plastkassetter eller tunnelelementer har tilstrækkelig 

styrke til trafikbelastning eller store jordtryk. Tunnelfaskiner vil ofte kunne klare 

større belastning på grund af udformningen. 
 

 

8.5 Faskiner til vej- og parkeringsanlæg 

Det er kommunen, der vurderer, om regnvand fra veje og parkeringsarealer kan 

nedsives, og om der evt. skal anbringes en olieudskiller på afløbet inden faskinen. 

Moderne biler spilder ikke meget olie, og derfor er det ikke nødvendigt at anbringe 

olieudskiller med mindre parkeringsarealerne bliver meget store, eller er specielt 

udsatte for oliespild. En olieudskiller skal anbringes mellem sandfanget og faskinen.  
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Hvis jordbunden bliver opblødt ved nedsivningen, så jorden mister bæreevnen, skal 

faskinerne anbringes i god afstand fra vej- eller parkeringsareal. Ved hjælp af 

”drænstabil” kan faskiner i dag etableres under køreveje og p-pladser, fordi dette 

bærelag ikke mister styrken, når det bliver fyldt med vand, se afsnit 14.1. 

 

 

8.6 Faskiner med overløb/udluftning 

Ved at forsyne en faskine med overløb/udluftning, kan man begrænse skaderne, 

når kapaciteten af faskinen er opbrugt, se figur 8.6. Overløbet kan fx føres til en 

lavning i terræn eller, hvis kommunen tillader det, til afløbssystemet. Nødoverløb til 

kloaksystemet skal sikres mod tilbagestuvning fra hovedkloakken. Udluftningen vil 

modvirke overtryk i faskinen. Hvis vandtrykket ikke kan få luften væk i faskinen, så 

udnyttes kapaciteten ikke optimalt. 

 

 
 

Figur 8.6. Faskine forsynet med overløb/ventilation 

 

 

8.7 Fordelerledninger i faskiner 

Regnvandet skal fordeles over hele faskinen så hurtigt som muligt. Derfor skal der 

altid udlægges fordelerrør i større faskiner med letklinker. Det er ikke nødvendigt 

med fordelerledninger i faskiner med plastkassetter eller tunnelfaskiner.  

 

Af hensyn til drift og vedligehold bør fordelerrøret afsluttes i en rensebrønd eller en 

lodret ledning, så der er mulighed for at rense ledningen.  
 

 

8.8 Særlige hensyn 

Til faskiner for tagvand må der ikke føres afløb fra følsomme arealer som fx om-

fangsdræn, lyskasser, kældernedgange, nedkørselsramper og lignende. Regnvand 

fra omfangsdræn, kældernedgange, lyskasser og nedkørselsramper skal nedsives i 

separate faskiner. Dette nedsætter risikoen for tilbagestuvning til udsatte arealer 

ved overbelastning af faskinerne. 

 

 

8.9 Ledningsdimension og ledningsfald 

Jævnfør DS 432, ”Norm for afløbsinstallationer” kan ledninger efter sandfang (ned-

løbsbrønd) lægges med min. 10 ‰, uanset hvor små vandstrømme, der skal føres 

bort. Ledninger før sandfang kan lægges med min. 20 ‰. 

Mindste ledningsdimension (indvendig diameter) for en ledning, der fører regnvand, 

er ø75. Den praktiske minimumsdimension ø110. 
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8.10 Faskinen 

 
 

Figur 8.7. Opbygningen af en faskine 

 

 

Hvis det er muligt bør sandfangsbrønden flyttes væk fra bygningen, så man undgår 

opfugtning af muren ved overbelastning. 

 

Faskinen skal lægges så højt i jorden som muligt. En jorddækning på 30-40 cm er 

tilstrækkeligt. Tilslutningen fra sandfangsbrønden, hvor vandspejlet skal ligge i 

frostfri dybde (0,75 m under terræn) kan ske i bunden af faskinen. 

 

Faskinen skal sikres mod at omkringliggende jord trænger ind i faskinen, og fylder 

hulrummet op. Derfor skal der lægges geotextil på toppen og siderne af faskinen. 

Geotextilet skal vælges, så det sikres, at der er tilstrækkelig gennemstrømning i 

geotextilet, så vandet fra faskinen kan sive ud i den omkring liggende jord.  

 

Geotekstil skal vælges med omhu, idet der findes mange forskellige typer. Vælges 

den forkerte, kan geotextilet stoppe til og forhindre udsivning fra faskinen. Geo-

textilet skal være en ikke vævet type, have en vandgennemtrængelighed på tværs 

af geotextilets plan på mindst 20.000 liter/m²/døgn ved et vandsøjletryk på 0,1 m 

VS og en brudforlængelse på mindst 25 %. Ved samlinger af geotekstil skal der 

være overlæg på mindst 20 cm. Derefter fyldes den eksisterende jord tilbage over 

faskinen. 

 

Det er ikke nødvendigt med fiberdug under bunden af en faskine 

 

 

8.11 Pindsvinefaskiner 

Dræn kan øge nedsivningsarealet, hvis der etableres faskiner i lerjord – eller hvis 

det ønskes at øge nedsivningsevnen ved faskinen. I så fald kan der fx etableres 

stikdræn med ca. 1½ meters mellemrum i længder af 1-2 meter. Herved kan der 

dannes kontakt til eksisterende sandlommer og sprækkesystemer, og nedsivnings-

evnen øges. Løsningen betegnes ”pindsvinefaskinen”, se principskitse figur 8.9. 
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Figur 8.8. Pindsvinefaskinen øger nedsivningsarealet og skaber kontakt til eksiste-

rende sandlommer og sprækkesystemer. Herved øges nedsivningsevnen 

 

 

Læs mere om, hvordan jordens geologi udnyttes her: 

https://www.teknologisk.dk/ydelser/byer-i-vandbalance/innovationskonsor-

tie/35897 

 

 

8.12 Faskiner af betonrør 

IBF har udviklet en ny type rør og brønde til nedsivning af regnvand. Permarør og 

permabrønde er støbt af en særlig porøs beton, der både er stærk nok til at bære 

tung trafik, når brønd og rør er anlagt under vejbanen, og samtidig tillader produk-

terne, at regnvand siver ud gennem rørets betonvæg. Så systemet rummer lige 

som en faskine både opmagasinering, udsivning og nedsivning gennem jorden. 

 
 

Figur 8.9. Faskine udført af porøse betonrør og brønde 

 

 

8.13 Hvad kan gå galt 

Selv om faskiner udføres efter forskrifterne, kan det gå galt. I huse med kælder 

kan forundersøgelser vise, at jorden er velegnet, fordi denne jord har været ende-

vendt under byggeprocessen. Hvis huset er bygget på leret jord, kan det alligevel 

gå galt, se figur 8.10. Tagvandet siver fint ned i de øvre jordlag, men bremses af 

leret, og resultatet kan blive en meget fugtig kælder.  
 

https://www.teknologisk.dk/ydelser/byer-i-vandbalance/innovationskonsortie/35897
https://www.teknologisk.dk/ydelser/byer-i-vandbalance/innovationskonsortie/35897
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Figur 8.10. Fugtig kælder fordi huset ligger i en ”lergryde”  

 

 

Det samme problem kan opstå, hvis man ikke måler jorden infiltrationsevne ved 

bunden af faskinen, men bare i de øvre jordlag. Så kan et lerlag ved bunden af fa-

skinen medføre, at jorden ikke trækker tilstrækkeligt. 

 

I meget skrånende terræn kan det også gå galt, selv om afstandskravene er over-

holdt. Her er det en fordel at lægge faskinen på den anden side af huset, se figur 

8.11. 
 

 
 

Figur 8.11. Fugtig kældervæg fordi terræn og faskine afleder vand ind mod kælder-

væg 
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9 Regnbede 

Et regnbed er en beplantet lavning, hvor regnvandet fra tag og belægninger op-

samles og siver ned i jorden. Under regn vil regnbedet fyldes med vand, og vandet 

kan stå i regnbedet nogle timer, mens det langsomt synker ned i jorden. Det nød-

vendige volumen bestemmes af, hvor stort et areal, der leder regnvand til bedet, 

samt jordens nedsivningsevne. 

 

Regnbede kan graves ud i grønne arealer, anlægges i en naturlig lavning i terrænet 

eller afgrænses fra resten af arealerne med en jordvold. 

 

 
 

Figur 9.1. Regnbed 

 

 

9.1 Udformning 

Et regnbed består typisk af 30-40 cm jord/vækstjord og 10-40 cm magasinerings-

volumen over overfladen. Bunden af regnbedet skal udformes, så det tilledte vand 

fordeles jævnt i hele bedet, også ved mindre regnskyl, se figur 9.3. For at sikre at 

planterne har gode vækstforhold skal bunden af regnbedet udføres, så den er til-

passet det, som bliver plantet, samtidig med, at jordens nedsivningsevne bevares. 

Planterne skal vælges ud fra jordtypen, drift, ønsket udseende og biodiversitet. De 

fleste planter kan tåle at stå under vand 1-2 gange om året se bilag 7. 

 

Hvis den eksisterende jord har god infiltrationsevne, kan der plantes uden at gøre 

noget ved jorden. Når der tilføres jord ude fra, er det vigtig at sikre, at denne jord 

passer med råjordens struktur. Hvis den øverste del af jorden har en dårligere ned-

sivningsevne end råjorden, kan jorden i vækstlaget blandes med sand. 

 

En meget porøs jord (jord med stor infiltrationsevne) i vækstzonen kan være pro-

blematisk, fordi jorden let udtørrer, og fordi vandet let fortrænger luften i jordens 

porer, og det er ikke godt for plantevæksten. Bunden af regnbedet bør derfor bestå 

at et 30-40 cm vækstlag, der kan opbygges af: 

 

• Den eksisterende jord, hvis nedsivningsevnen er tilstrækkelig 

• Den eksisterende jord blandet med sand eller lignende, hvis jorden er leret, for 

at øge porevolumen i anlægsfasen 

• Filterjord, hvis der er behov for at rense regnvandet for særlige stoffer 



  Side 37 af 124 

En almindelig muldjord renser lige så godt som de fleste filterjorde. Kun hvis den 

naturlige jord har et humusindhold på over 5 % kan det være problematisk, fordi 

mange af de forurenede partikler binder sig til humus, som udvaskes. Se mere om 

filterjord i bilag 8. 

 

Regnbede udføres, så vandet kan sive hurtigt væk. Derfor kan det kan være nød-

vendigt at blande fx leca/knust tegl/lavasten el. lign i jorden, som kan holde på no-

get af vandet og frigive det til planterne senere. 

 

 
 

Figur 9.2. Jorden i regnbedet er tilsat knust tegl for at tilbageholde regnvandet til 

gavn for planterne 

 

 

Når der bortgraves jord, ødelægges jorden naturlige struktur, og selv når jorden er 

fyldt tilbage, kan det godt vare flere år, inden jordens naturlige struktur er genop-

rettet. Derfor kan man opleve, at kapaciteten af nye anlæg i de første par år er væ-

sentlig mindre end beregnet. 

 

Et regnbed vil normalt kun være fyldt hvert 10. år. Ved større regnbede vil det der-

for kun være den første del af regnbedet, der modtager regn ved normale regnskyl. 

Derfor er det hensigtsmæssigt at udforme større regnbede med ”vandkanaler”, der 

sikrer, at der kommer regn til planterne i hele regnbedet også ved mindre regnskyl. 

 

Figur 9.3. Regnbed med ”kanaler”, så regnvandet fordeles over hele regnbedet 
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Normalt tilledes vandet et sted i regnbedet, men af hensyn til fordelingen af vand 

kan det være hensigtsmæssigt med tilløb flere steder i regnbedet. 

 

I nyanlagte regnbede kan der opstå erosion af jorden, i det område hvor regnvan-

det tilledes. Derfor bør der udføres erosionsbeskyttelse, se figur 9.4 

 

 
 

Figur 9.4. Eksempel på erosionsbeskyttelse 

 

 

I forbindelse med dimensioneringen af regnbede, kan det aflæses, hvor længe der 

står vand i regnbedet, og det vil ved normale regnskyl kun være nogle timer. 

 

 

9.2 Faskiner under regnbede 

Hvis der ikke er tilstrækkelig plads til regnbedet, kan regnbedets volumen øges ved 

at placere en faskine under regnbedets bund. Her skal det sikres, at nedsivningsev-

nen i regnbedet er stor. Vandet siver hurtigt gennem jorden og ned i faskinen, som 

dermed giver regnbedet større kapacitet. 

 

 
 
Figur 9.5. Faskine under regnbed 
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Faskiner under regnbede skal forsynes med en udluftning/overløb. Dette sikrer 

dels, at luft kan komme ud af faskinen, dels at vandet hurtigt kan løbe til faskinen, 

når kapaciteten af regnbedet er ved at blive overskredet. Bemærk at regnbede med 

underliggende faskiner ofte er tørre 

 

 
 

Figur 9.6. Regnbed med overløb til underliggende faskine 

 

 

9.3 Vandelevatoren 

Den omvendte situation er også en mulighed, hvilket kaldes ”vandelevatoren”. Den 

eksisterende faskine er for lille, så der etableres overløb til et nyt regnbed/lavning, 

der anlægges over faskinen. Opføringsrør fra faskine til regnbed fungerer som ud-

luftning, renseadgang samt overløb fra faskine til regnbed. Når faskinen er fyldt, 

trykkes regnvandet op i regnbedet. Her kan det magasineres og sive ud gennem 

regnbedets bund. Det kan være en simpel, funktionel og pladsbesparende løsning 

fx i lukkede gårdmiljøer eller i tæt bebyggede områder, hvor der ikke er andre mu-

ligheder for overløb. 

 

 
 

Figur 9.7. Vandelevatoren består af en faskine med overløb til et regnbed. 
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Hvis et regnbed skal bruges til både nedsivning og forsinkelse i forhold til tilslutning 

til kloak, er der mange, der anlægger et regnbed med underliggende drænlednin-

ger, som kan transportere overskydende vand til kloaksystemet, se fig. 9.8 

 

 
 

Figur 9.8. Regnbed med underliggende dræn 

 

 

Hvis drænledningerne ligger i samme udgravning som regnbedet, vil de fange en 

stor del af det nedsivende vand, fordi vandet altid søger den letteste vej, der hvor 

jorden er mest permeabel. 

 

Både når drænene ligger i råjorden under regnbedet eller i bunden af bedet, skal 

man være opmærksom på, at drænledningerne først træder i funktion, når grund-

vandsspejlet når op i drænniveau, og det er først på det tidspunkt, der vil løbe vand 

til kloaksystemet, se figur 9.9. I resten af tiden vil anlægget blot være et normalt 

regnbed, der skal overholde de normale afstandskrav for regnbede. 

 

 
 

Figur 9.9. Drænledninger under regnbede træder først i funktion, når grundvands-

standen når i drænniveau 
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9.4 Anlæg med filterjord eller fremmed jord 

Hvis der i et anlæg findes flere lag jord, skal det sikres, at lagene ikke har alt for 

forskellig permeabilitet. Hvis permeabiliteten af de øvre jordlag, er væsentlig større 

end i råjorden, vil anlægget i perioder blive fyldt med vand, og jorden vil ”klaske 

sammen”. Når jordens porestruktur først er ødelagt vil permeabiliteten af anlægget 

blive mindre, og det vil tage lang tid at genoprette den naturlige struktur i jorden. 

 

 

9.5 Vand i regnbede 

Mange er skuffede over, at deres regnbede som oftest er tørre. Almindeligvis vil der 

kun være synligt vand i et regnbed 10-15 dage om året. For mange er det paradok-

salt, at jo bedre et regnbed fungerer, jo mere tørt er det. Ønskes der mere synligt 

vand, kan det opnås ved at lave serieforbundne anlæg med forskellig gentagelses-

periode. Opstrøms kan der laves et anlæg med meget lille gentagelsesperiode – 

små dimensioner eller en dårligere nedsivningsevne - fx ved at stampe eller tætne 

bunden. Dette anlæg vil ofte have overløb og dermed ofte være fuldt af vand.  
 

 

9.6 Plantevalg 

Regnbede kan tilplantes med stauder, prydgræsser eller buske. Ved tilplantning er 

det en god ide at plante mange planter, og plante dem tæt. Det forhindrer ukrudt i 

at brede sig, og sikrer et vellykket udtryk. Frodigheden sikres bedst ved ikke at 

plante i store grupper, men blande planterne mellem hinanden, som man ser det i 

naturen. 

 

Det er vigtigt, at planterne vælges både ud fra det tilkoblede tagareal og i forhold 

til havens jordbundsforhold. Hvis der blandes grus/sand i den eksisterende jord, har 

det også betydning for plantevalget, idet gruset dræner vandet hurtigere ud af jor-

den. 

 

Regnbede skal tilplantes med planter, der kan tåle omskiftelige forhold. Der vil 

være både våde og tørre perioder i regnbedet. I bilag 7 findes der generelle ret-

ningslinjer for valg af planter i regnbede og forslag til valg af stauder, prydgræsser 

og buske, der egner sig til omskiftelige forhold i et regnbed. Langt de fleste planter 

kan tåle at stå under vand i max 2 døgn, så derfor er mange planter egnet til regn-

bede. 

 

Det er vigtigt, at planterne vælges til det specifikke regnbed, for der er mange for-

skellige lokale forhold, der spiller ind. Er det eksempelvis vejvand, der leder salt til 

bedet i vinterperioderne? Tilføres der stoffer fra andre befæstelser? Er jordens ned-

sivningsevne stor, så jorden hurtigt bliver tør? En planteliste kan kun være vejle-

dende, og der skal altid tages stilling til de lokale forhold. 

 

Vælg planter efter den jordbund, der er, og efter de forhold, som dimen-

sioneringen har skabt. 

 

I alle regnbede kan planterne stå i ”planteøer”, hvor planterne står i forskellig 

højde. Hvis der i perioder er for meget vand, vil planterne på toppen overleve, og 

reproducere sig selv. Så profilering af regnbedet, så alle planter ikke dør i meget 

fugtige perioder er vigtigt. 
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Figur 9.11. Regnbed med ”planteøer” 

 

 

Læs mere om planter og plantevalg i bilag 7. 

 

 

9.7 Udførelse 

I forbindelse med udførelse af regnbede kan man benytte følgende retningslinjer: 

 

• Mulden rømmes af og lægges til side 

• Jord graves af til beregnet dybde af regnbedet og lægges til side 

• Hvis underlaget er leret jord, skal det løsnes, så vandet nemmere kan sive ned 

• Fyld mulden eller den egnede råjord tilbage i bedet 

• Det færdige bed ligger nu i den beregnede dybde under terræn og er klar til at 

blive tilplantet 

• Brug evt. den overskydende jord til at lave en lille vold rundt om regnbedet 
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10 Vejbede 

Et vejbed er i princippet et regnbed anbragt i et vejareal. Formålet med etablering 

af regnbede i veje er at håndtere og rense vejvandet lokalt. Under et vejbed vil der 

normalt være etableret en faskine, så regnvandet kan opmagasineres, inden det 

enten siver ned eller sluttes til afløbssystemet. Jorden i et vejbed kan være almin-

delig muld eller filterjord afhængigt af, hvilken rensning der er påkrævet. Vedrø-

rende filterjord, se bilag 8. Et vejbed etableres langs vejens sider. Vejristene af-

proppes, og vejvandet løber på overfladen ud til kantstenen og langs kantstenen 

ind i vejbedet. 

 

 
 

Figur 10.1. Et vejbed med underliggende faskine og tilslutning til afløbssystemet 

 

 

10.1 Etablering 

Etableringen af et vejbed er vist i billedserien nedenfor. 
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Figur 10.2. Billeder fra udførelse af et vejbed 

 

 

Der udgraves til bunden af bedet. Dybden vil være afhængig af hvilken volumen, 

der er brug for. Hvis vandet skal nedsives, er det vigtigt, at hullet graves på en så-

dan måde, at jordens nedsivningsevne bevares, og at vandet ikke trænger ind i/un-

der vejens underbygning/vejkassen. I bunden under faskinen kan lægges et lag 

sand/grus/nøddesten for at fremme nedsivningen. 

 

I bunden udlægges faskinen indpakket i diffusionsåben fiberdug. Jord er et fortræf-

feligt filtermedie, så derfor er der ingen fare for, at fiberdugen under filterjorden vil 

stoppe til. Over faskinen etableres der et 20-40 cm tykt lag muld/filterjord. Tykkel-

sen afhænger af, hvilken renseevne og hvilke planter der ønskes. Jorden kan udfor-

mes som et trug eller lægges vandret.  

 

Gennem mulden laves et overløb ned til faskinen. Overløbet afsluttes over mulden i 

den højde, man ønsker skal være det maksimale vandspejl i vejbedet. Det er hen-

sigtsmæssigt at have sandfang på overløbet, så der ikke ledes for meget 

slam/blade til faskinen. Faskinen skal kunne spules. 

 

Overfladen i bedet bør ikke ligge mere end 10-40 cm under niveau med fortov/vej-

bane af hensyn til sikkerheden for cyklister. Der skal dog være plads til opmagasi-

nering af regnvand i bedet, inden det siver gennem jorden.  

Indløbet skal placeres, så vejen hælder mod indløbet. Som afgrænsning mod køre-

banen anlægges kantsten. 

 

Ved indløbet af vejbedet laves ofte et stenfyldt sandfang, så partikler, der let vil til-

stoppe jorden tilbageholdes, se fig.10.3. Praktiske erfaringer har vist, at stenfyldet 

er svært at oprense, så derfor kan der etableres andre typer af sandfang fx ned-

løbsbrønde med vandspejl i terræn eller et forbassin uden sten men med en ru 

overflade fx af chaussesten, der er lettere at oprense, eller forbassin med rist over. 

 

Hvis der skal være tilslutning til kloak, vil der normalt være krav om en neddrosling 

af afløbet fra faskinen til afløbssystemet. Se kapitel 16. 

 

Hvis vejvandet nedsives skal man være opmærksom på tværgående led-

ninger. Vandet vil sive ned i udgravningerne ved ledningsanlæg, og kan 

hurtigt transporteres til steder, hvor det ikke er ønsket. 
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Figur 10.3. Eksempel på sandfang ved indløb til vejbed 

 

 

 
 

Figur 10.4. Vejbed udført som en græsklædt lavning i hele vejens længde. Vejprofi-

let laves med ensidigt fald ud mod bedet  

 

 

10.2 Planter 

Regnbedet skal beplantes med udgangspunkt i den drift, brug og de egenskaber, 

der er ønsket ved planlægningen. Når der er faskiner under vejbedet, skal det hu-

skes, at forholdene i den øvre del af bedene hovedsageligt vil være tørre.  

 

Der kan med fordel vælges planter med trevlerødder, der sikrer en god jordstruktur 

og renseevne. Planternes funktion er at kunne optage de forurenende partikler, 

gøre jorden gennemtrængelig og give vejen et grønt udtryk. Det er også vigtigt, at 

der vælges planter, der vokser forskelligt. Nogle skal dække bunden, andre skal 

skabe fylde. Planterne kan på den måde vælges, som når man lægger et puslespil, 

så der ses på bedet som en helhed både med drift, biodiversitet og æstetik. 

 

Såfremt det er muligt skal tilledningen af vand til bedet spredes ud over hele bedet 

og ikke kun ske ved indløb i den ene ende. 
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Angående beplantning af bedene bør man foretage plantningen inden afpropningen 

af vejristene. Det er også bedst at lade planter vokse i en periode, inden der ledes 

vejvand til bedet. Se mere om planter i bilag 7. 

 

   
 

Figur 10.5. Vejbede med forskellige typer af beplantning 

 

 

I figur 10.6 er vist forskellige eksempler på vejbede. 

 

   
 

   
 

Figur 10.6. Eksempler på vejbede 
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11 Nedsivning i græsarealer 

Nedsivning af regnvand i grønne arealer er den enkleste måde at nedsive regnvand 

på. Under regn ledes regnvandet til et grønt areal, hvor det siver ned. Ved nedsiv-

ning i grønne arealer anvendes en naturlig lavning i terrænet eller det nødvendige 

areal afgrænses fra resten af arealerne med en jordvold. 

 

Under regn fyldes lavningen og vandet vil stå i lavningen nogle timer, mens det 

langsomt synker ned i jorden. Det nødvendige volumen bestemmes af, hvor stort et 

areal, der leder regnvand til græsarealet samt jordens nedsivningsevne. 

 

Hvis der skal etableres en kunstig lavning fjernes jorden, så græsarealet får et fladt 

anlæg med lavpunktet. Anlægget skal typisk være 1:10 eller fladere, så græsset 

kan slås med eksisterende materiel. Græsarealer har typisk en god nedsivnings-

evne, fordi de ligge i den øvre jordstruktur, og nedsivning i græsarealer kan anven-

des selv ved relativ høj grundvandsstand. 

 

 
 

Figur 11.1. Nedsivning i græsareal 

 

 

Regnvandet ledes til græsarealet dels via render, der fører tagvand til arealet, dels 

direkte fra befæstede overflader. 

 

 
 

Figur 11.2. Regnvandet ledes direkte fra belægningen ud i græsarealet 
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Grønne arealer skal udformes og dimensioneres, så de kan håndtere et regnskyl, 

der forekommer hver 5 eller 10. år. Desuden skal det vurderes, hvor vandet vil løbe 

hen, når arealet overbelastes. Her skal det sikres, at overløbsvandet ikke løber mod 

bygninger eller andre konstruktioner, der kan lide skade. 
 

 
 

Figur 11.3. Lavning i græsplæne under skybrud 
 
 

I forbindelse med dimensioneringen af nedsivning i græsarealer, kan det aflæses, 

hvor længe der står vand på græsarealet, og det vil ved normale regnskyl kun være 

op til et par timer. Græsplæner kan bruges i LAR-anlæg enten som det primære an-

læg eller som transportvej til andre elementer. 
 

Nedsivning i græsarealer dimensioneres i princippet som et regnbed med en dybde 

på 3-10 cm afhængigt at græsarealets udseende. Hvis der er naturlige lavninger i 

terræn kan den aktuelle vanddybde øges. 
 

Hvis græsarealet har stort fald skal det overvejes, om der kan laves ”volde/terras-

ser” i arealet, for at sikre, at regnvandet løber tilstrækkelig langsomt ud over area-

let. Se fig. 11.4 

 

 
 

Fig. 11.4. Ved stort terrænfald bør der laves volde/terrasser i græsarealet for at 

forsinke/tilbageholde vandstrømmen 
 
 

Græsarealer er i mange tilfælde en let løsning at arbejde med. Græsarealer er et 

element, som ofte indgår i grønne anlæg, og græssets naturlige fordampning af 

vand, forbrug af vand og nedsivningsevne på store overflader, gør at græsplænerne 

kan håndtere store vandmængder. 
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12 Vandrender 

12.1 Udformning 

Vandrender anvendes til at transportere vandet fra kilden til destinationen. Det er 

et vigtigt element for de fleste LAR-anlæg. Vandrenden kan både være en del af 

løsningen, men også samtidig en del af rensningen. Vandrender kan udføres i be-

lægningssten, beton, græs mv. Forskellige eksempler på vandrender er vist i figur 

12.1. 

 

 
 

Figur 12.1. Eksempler på forskellige udformninger af vandrender 

 

 

Vandrender kan have mange funktioner ud over at transportere vandet til destinati-

onen. Vandrender kan fordampe, forsinke og/eller nedsive vandet. 

 

 

12.2 Retningslinjer for projektering 

I forbindelse med dimensionering skal det altid vurderes, hvor vandet vil løbe hen, 

hvis renden overbelastes. 

 

Hvis det er planlagt, at der kan/må ske nedsivning fra renden, anbefales det, at 

render, der ligger tæt på beboelseshuse, er tætte i en afstand på 5 meter fra huset 

(se kapitel 2 om afstandskrav). 

 

Der skal altid tænkes over, om renderne krydser adgangsveje og gangarealer, og 

hvordan det her sikres, at adgangsforholdene lever op til stillede krav, se figur 

12.2. 
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Figur 12.2. Adgangskrav skal opfyldes, når der anvendes vandrender 

 

 

Ved naturstensrender anbefales det, at bredden er 30-40 cm, hvis de er ligeløbende 

og min. 50 cm hvis de udføres med retningsændringer, som bremser vandet. 

 

Vandrender med beplantning kan være gode til at nedsætte/forsinke flowet, og der-

ved give mere kapacitet til selve anlægget. Beplantningen skal indregnes ved be-

regning af vandføringsevnen, og det skal sikres, at driften udføres, så vandførings-

evnen bevares. 
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13 Grøfter 

Vandrender kan også udformes som grøfter – også betegnet trug, der er vegetati-

onsdækkede. Grøfterne/trugene kan være U-formede, ret brede kanaler anlagt med 

en svag hældning (1:3) og beregnet til at transportere vand, se figur 13.1. Samti-

dig kan truget opmagasinere vand, og der kan ske en vis nedsivning og fordamp-

ning. Forureningskomponenter kan også tilbageholdes. Grøfter, der er V-formede 

kanaler, kan også benyttes, men de er typisk for farlige for cyklister og trafikanter 

at køre ned i, hvorfor truget er mere velegnet til bymiljøer. 

 

 
 

Figur 13.1. I grøfter og trug kan vandet både transporteres, opmagasineres og evt. 

nedsives 

 

 

Mange trug eller grøfter udformes, så hele bunden falder jævnt mod udløbspunktet. 

Dette er ikke hensigtsmæssigt af to årsager: 

 

1. Voluminet af grøften udnyttes ikke optimalt, og grøften dimensioneres for stor, 

da regnvandet ikke fordeles over hele grøften  

2. Planterne i grøften når ikke at optage regnvandet, da vandet suser forbi uden 

at (en stor del af) planterne får glæde af det. 

 

Det anbefales derfor, at det sikres, at regnvandet fordeles over hele grøften. Det 

kan fx være hensigtsmæssigt at sektionsopdele grøften ved at etablere overløbs-

kanter, der fx er 10-50 cm høje, flere steder i grøften, dvs. i hele grøftens forløb, 

så der står vand i hele grøften, se figur 13.2. I praksis udformes der derfor en serie 

af overløb i bundløbet. 

 

Det skal desuden overvejes nøje, om der ønskes nedsivning i grøften eller ej.  

Hvis der ønskes nedsivning, er det vigtigt at bruge hele nedsivningsfladen og sikre, 

at alle planterne i grøften får glæde af regnvandet – og at en del af grøften ikke 

står tør det meste af tiden. 

 

Det er derfor vigtigt at udføre nedsivningstest – både af hensyn til den hydrauliske 

funktion – men også af hensyn til planterne i grøften. 

 

 
 

Figur 13.2. Tværskot vil forsinke vandet i grøften 
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14 Andre anlægstyper 

Der findes andre anlægstyper, end dem der er gennemgået i denne anvisning. De 

mest almindelige gennemgås kort i dette afsnit 

 

 

14.1 Permeable belægninger 

Permeable belægninger er belægninger, der lader regnen sive ned gennem belæg-

ningen. Det er en forudsætning for permeable belægninger, at bærelaget både er 

permeabelt og stadig kan bære trafikken, så regnvandet transporteres ned gennem 

både belægning og bærelag, se figur 14.1. I en permeabel belægning fungerer bæ-

relaget som ”faskine”, og opmagasinerer vandet til det kan nedsives eller ledes 

bort. Bærelaget skal bevare styrken/bæreevnen, selv om bærelaget er fyldt med 

vand. Derfor kan almindeligt stabilgrus ikke anvendes. I stedet anvendes materialer 

som fx drænstabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14.1. Både selve belægningen og bærelaget skal være permeabelt, når der 

etableres permeable belægninger 

 

 

Der findes mange forskellige typer af permeable belægninger, som fx: 

 

• Asfalt 

• Græsarmering (hvis bærelaget er permeabelt – se præcision nedenfor) 

• Fliser med (brede) fuger 

• Vandgennemtrængelige fliser/permeable fliser 

• Græs 

• Grus 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14.2. Forskellige typer permeable belægninger 
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Jævnfør normer og vejledning for anlægsarbejde 2015 skal græsarmering udføres 

med permeable bærelag. Ældre græsarmeringer er ikke nødvendigvis permeabel 

(over tid), da den traditionelle opbygning af bærelag under græsarmering ikke er 

permeabel. 

 

Der udvikles hele tiden nye, æstetiske overflader, som fx nye belægningstyper, og 

der eksperimenteres med belægninger med bredere fuger, hvor der accepteres ”fu-

geplanter” eller ukrudt i fuger. Nedenfor ses forskellige eksempler på permeable 

belægninger. 

 

Selv om belægningerne og bærelaget er permeabelt, skal det i hvert tilfælde vurde-

res, om der må ske nedsivning til jorden eller ej. 

 

1. Ingen nedsivning: Drænrør og membran forhindrer nedsivning fra bærelaget 

(højt grundvandsspejl, jordforurening, lav nedsivningsevne i underjorden) 

2. Delvis nedsivning: Drænrør vil afvande bærelaget, når opmagasineringsevnen 

er nået 

3. Total nedsivning: Regn nedsives gennem bærelag til underjorden 

 

 

14.2 Bassiner 

Bassiner anvendes i LAR-anlæg, hvis der er behov for tilbageholdelse/magasinering 

af større vandmængder, eller behov for nedsivning af så store vandmængder, at 

jorden ikke umiddelbart kan nedsive vandet. 

 

Våde regnvandsbassiner kan tilbageholde en stor del af de forureninger, der findes i 

regnvand fra befæstede arealer, fordi forureningen hæfter sig på partikler, der 

bundfældes i bassiner. 

 

Bassiner kan dimensioneres ved hjælp af Spildevandskomiteens regneark, se: 

https://universe.ida.dk/netvaerk/energi-miljoe-og-global-development/spilde-

vandskomiteen/spildevandskomiteens-skrifter/ 

 

14.2.1 Udformning 
Normal vil tilløbet til bassinet være forholdsvis stort. Derfor er der behov for sikring 

af bund, og skråning ved tilløbet mod erosion. Ved større bassiner letter det vedli-

geholdelsen, hvis bassinet udformes med et forbassin i stedet for et decideret sand-

fang. Overfladen på sandfanget/forbassinet skal være 20 m2 pr. reduceret ha i tillø-

bet. 

 

Ved nedsivningsbassiner anbefales det at gøre forbassinet større for at mindske til-

klokning af bunden af nedsivningsbassinet. Skråningsanlæggene bør være flade, 

gerne med et anlæg på 5-10. Alle bassiner bør forsynes med et overløb, så det sik-

res, at der er styr på, hvor vandet løber hen ved overbelastning. 

 

Tilløb og afløb skal placeres så langt fra hinanden som muligt. Længden bør være 

2-4 gange bredden. Læs mere om bassiner med nedsivning og rensning af regn-

vand i bassiner på http://www.separatvand.dk/ 

https://universe.ida.dk/netvaerk/energi-miljoe-og-global-development/spildevandskomiteen/spildevandskomiteens-skrifter/
https://universe.ida.dk/netvaerk/energi-miljoe-og-global-development/spildevandskomiteen/spildevandskomiteens-skrifter/
http://www.separatvand.dk/
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Figur 14.4. Principskitse af et regnvandsbassin 

 

 

Bassiner kan også udformes som underjordiske bassiner udført som støbte beton-

konstruktioner, som rørbassiner udført af store rør eller udført i plastkassetter, se 

figur 14.5. 

 

 
 

Figur 14.5. Mindre bassin udført af plastkassetter 

 

 

14.3 Opsamling og genanvendelse af regnvand til WC-skyl og 

tøjvask 

Hvis der skal etableres et anlæg til genbrug af regnvand til wc-skyl, gælder der 

specielle regler. Disse regler samt konkrete anvisninger på dimensionering og prak-

tisk udførelse er beskrevet i Rørcenter-anvisning 003 ”Brug af regnvand til WC-skyl 

og vaskemaskiner i boliger september 2012”, som kan hentes her: 

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

 

 

14.4 Grønne tage 

Grønne tage er en generel betegnelse for beplantning på tage og terrændæk. Ek-

sempler på grønne tage ses på figur 14.6. 

 

 

 

 

http://bygningsreglementet.dk/file/269499/Brug-af-regnvand.pdf
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Figur 14.6. Rigsarkivets grønne tag (øverst tv), 8-tallet (nederst tv) samt det 

grønne tag i Birkegade på Nørrebro (th) er eksempler på grønne tage 
 
 

De hydrauliske egenskaber af grønne tage er beskrevet her: 

http://www.vandibyer.dk/media/1052/groenne-tages-hydrauliske-egenskaber.pdf 

 

Der er generelt 2 overordnede tendenser:  

 

1. Grønne tage tilbageholder ca. 50% af årsnedbøren afhængig af typen af det 

grønne tag 

2. Maksimal afstrømning fra et grønt tag forsinkes og reduceres i forhold til et re-

ferencetag 

Læs mere om grønne tage på Vand i Byers hjemmeside om projektet ”Kan grønne 

tage tage vand”, se: 

http://www.vandibyer.dk/projekter/afsluttede-innovationsprojekter/ip07-kan-gro-

enne-tage-tage-vand-hydrauliske-egenskaber-for-groenne-tage/ 
 
 

14.5 Dræn  

Dræn er ofte et overset LAR-element, der kan bruges som supplement til andre 

LAR-løsninger – fx under grøfter eller under grønne arealer. Ved at benytte dræn, 

forøges volumen af LAR-løsningen ikke, men til gengæld kan nedsivningsarealet 

øges ganske betydeligt ved at etablere dræn.  

 

Ved dræning udnyttes jordens umættede zone som forsinkelsesmagasin, og ofte fås 

den gevinst, at opblødning af jorden forhindres. Da vandet følger den letteste vej 

med mindst modstand, vil vandtransporten ske gennem drænet i stedet for i jordla-

gene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14.7. Eksempler på dræning af græsarealer, som er blevet opblødte på grund 

af nedsivning af tagvand 

http://www.vandibyer.dk/media/1052/groenne-tages-hydrauliske-egenskaber.pdf
http://www.vandibyer.dk/projekter/afsluttede-innovationsprojekter/ip07-kan-groenne-tage-tage-vand-hydrauliske-egenskaber-for-groenne-tage/
http://www.vandibyer.dk/projekter/afsluttede-innovationsprojekter/ip07-kan-groenne-tage-tage-vand-hydrauliske-egenskaber-for-groenne-tage/
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15 Dimensionering 

15.1 Måling af nedbør  

Danmark har en lang og helt unik tradition for at måle nedbør. I starten som døgn-

nedbør, men siden 1933 med intervaller og fra 1979 med meget kortere intervaller. 

Spildevandskomitéen har bearbejdet de danske nedbørsmålinger og dermed skabt 

et helt unikt værktøj til dimensionering både af afløbssystemer, regnvandsbassiner 

og af LAR-anlæg. Se mere i bilag 5 og 6. 

 

 

15.2 Klima- og sikkerhedsfaktorer 

For at sikre sig mod de kommende klimaændringer skal der anvendes klimafaktorer 

i forbindelses med dimensioneringen. I SVK skrift 29 redegøres der for, at klimafak-

toren er afhængig af den givne gentagelsesperiode og det anbefales, at der for en 

fremskrivning af regndata for anlæg med en 100 års levetid anvendes klimafaktorer 

på 1,2, 1,3 og 1,4 for gentagelsesperioder på hhv. 2, 10 og 100 år, som vist i figur 

15.1. 

 

 

Figur 15.1. Klimafaktorer jvf. SVK skrift 29 

 

 

Disse klimafaktorer gælder for en fremskrivningsperiode på 100 år. Hvis et anlægs 

levetid er kortere end 100 år, skal klimafaktorerne reduceres, da der er en lineær 

sammenhæng. Se figur 15.2 

 

 
 

Figur 15.2. Klimafaktorens størrelse ved forskellige levetider af et anlæg og forskel-

lige overbelastningshyppigheder 

 Gentagelsesperiode [T] 

 T = 2 år T = 10 år T = 100 år 

Klimafaktor 1,2 1,3 1,4 
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Hvis man skønner, at et LAR-anlæg har en levetid på 20 år og skal dimensioneres 

for en 10 års hændelse (T=10), kan den klimafaktor, der skal anvendes, beregnes. 

Inden for en 100 års horisont forventes regnen af bliver 30% kraftigere ved en 10 

års hændelse. Ved en levetid på 20 år vil regnen bliver 30x20/100 = 6 % kraftigere 

end i dag. Klimafaktoren bliver hermed 1,06 altså i praksis 1.1. 

 

Brugen af klima- og sikkerhedsfaktorer er beskrevet i bilag 2. Det er som regel 

kommunen, der angiver, hvilke kliamfaktor, der skal anvendes. 

 

 

15.3 Dimensionering af LAR-anlæg 

15.3.1 3-punktsmetoden 
Når man skal dimensionere og projektere et LAR-anlæg, anbefales det at anvende 

3-punktsmetoden, se figur 15.3. I metoden defineres 3 områder: 

 

• A: Hverdagsregn 

• B: Dimensionsgivende regn 

• C: Ekstremregn 

Hverdagsregn er en betegnelse for den regn, der er mindre end dimensionsgivende 

regn. Når et anlæg etableres, skal det sikres, at det også fungerer forsvarligt under 

mindre regnskyl. Det skal fx sikres, at selv små regnskyl bliver fordelt over anlæg-

get, så planter i regnbede også får vand under mindre regnskyl. 

 

Dimensionsgivende regn er det regnskyl, som anlægget skal dimensioneres til. 

Overbelastningshyppigheden angives af kommunen og vil normalt være en gang 

hvert 5. eller 10. år, se bilag 4. 

 

Ekstremregn: Inden et anlæg etableres, skal det vurderes, hvor regnvandet vil løbe 

hen, når der kommer en regn, der er større end den dimensionsgivende regn. Det 

skal sikres, at der etableres nødoverløb på en måde, så regnvandet ikke løber ned 

mod huse eller mod andre anlæg, der kan repræsentere store værdier, hvis de bli-

ver skadet. 

 

 
 

Figur 15.3. Illustration af 3-punktsmetoden, der repræsenterer de overvejelser, 

man skal gøre sig, når et LAR-anlæg projekteres og dimensioneres 
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Inden et LAR-anlæg etableres, er der derfor nogle overvejelser man skal gøre sig: 

 

• Falder terrænet bort fra bygninger? 

• Hvor løber vandet hen ved skybrud? 

• Anlæg de forskellige LAR-elementer som ”perler på en snor” med overløb 

mellem flere forskellige LAR-elementer  

• Overvej rækkefølgen af LAR-elementerne udfra de lokale forhold (højde til 

rådighed, mulighed for overløb, pladsforhold). Hvilket element skal placeres 

først?  

 

 

15.4 Eksempler på dimensionering af LAR-elementer 

På de følgende sider er vist enkelte eksempler på, hvordan LAR-anlæg kan dimensi-

oneres ved hjælp af Spildevandskomiteens regneark. Læs mere om regnearket og 

se flere eksempler på dimensionering i bilag 6. 

 
15.4.1 Dimensionering af faskine 
Der skal anlægges en faskine i Odense. Kommunen stiller krav om, at faskinen skal 

overholde en gentagelsesperiode på 10 år, og at sikkerhedsfaktoren skal være 1,1. 

Husets tagareal er 250 m2, og jordens nedsivningsevne er 5x10-6 m/s. Faskinen 

skal være 1 m bred og 1,3 m høj, og hulrumsprocenten er 0,95. Der er ikke udsiv-

ning gennem bunden af faskinen. 

 

Alle de kendte tal indtastes i ”den almindelige version” af SVK-regnearket, se figur 

15.4. Der klikkes på ”Beregn”. Det kontrolleres, at alle felterne under ”beregnings-

tjek” (F7-F10) skifter fra rød til grøn. Resultatet bliver, at længden af faskinen skal 

være 9,7 m. Volumen aflæses til 12,0 m3 og tømmetiden til 48 timer.  

 

 
 

Figur 15.4. Dimensionering af faskine 

 

 

SVK regnearket er udviklet til dimensionering af firkantede faskiner. Vedrørende di-

mensionering af runde faskiner se bilag 6. 
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15.4.2 Dimensionering af permeabel belægning 
Der skal anlægges en parkeringsplads på 400 m2 med permeabel belægning i 

Odense. Hulrumsprocenten i belægningen er 30 %. Kommunen stiller krav om, at 

anlægget skal overholde en gentagelsesperiode på 10 år, og at sikkerhedsfaktoren 

skal være 1,1. En tilstødende parkeringsplads på 600 m2 skal ledes til den perme-

able belægning og jordens nedsivningsevne er 5x10-6 m/s. Hvor dyb skal den per-

meable belægning være? 

 

Alle de kendte tal indtastes i SVK-regnearket, se figur 15.5. Der klikkes på ”Be-

regn”. Det kontrolleres, at alle felterne under ”beregningstjek” (F7-F10) skifter fra 

rød til grøn. Resultatet bliver, at den permeable belægning skal være 20,3 cm dyb. 

Opstuvningsvolumen under belægning kan aflæses til 24,3 m3 og tømmetiden til 3 

timer.  

 

Bemærk, at denne dimensionering sker i forhold til opmagasinering af vand i den 

permeable belægning. Der skal også tages hensyn til trafikbelastningen, der kan 

medføre en større dybde af belægningen. 

 

 
 

Figur 15.5. Dimensionering af permeabel belægning 

 

 

15.4.3 Dimensionering af serieforbundne anlæg 
Et LAR-anlæg vil ofte består af flere forskellige LAR-elementer. Der er derfor behov 

for at kunne regne på serieforbundne anlæg. Dvs. anlæg hvor ét LAR-element har 

overløb til et andet LAR-element.  

 

SVK-regnearket kan anvendes med tilnærmelse. Gennemregnede eksempler viser, 

at usikkerheden ved denne tilnærmelse er under 2% og altså langt under andre 

usikkerheder, der spiller ind. Ved serieforbundne anlæg, der alle også har deres 

eget befæstede areal direkte tilknyttet eller modtager regn direkte på overfladen, 

viser manuelle beregninger, at usikkerheden bidrager til, at anlægget overdimensi-

oneres 0-2%. 

 

Der er nogle forudsætninger, som man skal gøre, for at kunne regne på seriefor-

bundne LAR-anlæg: 
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A. Anlæggene skal have uafhængig nedsivning. Med andre ord, skal anlæggene 

placeres med så stor afstand, at de ikke tager ”nedsivningsplads” fra hinanden, 

se figur 15.6 

 

 
 

Figur 15.6 De enkelte elementer må ikke tage nedsivningsplads fra hinanden 

 

 

B. De opstrøms anlæg skal løbe over først. Med andre ord skal de enkelte anlæg 

have overløb til nedstrøms anlæg med samme eller helst større gentagelsespe-

riode end det opstrøms anlæg, set i forhold til det direkte tilkoblede opland til 

hvert enkelt anlæg. Det nedstrøms anlæg kan dermed modtage det resterende 

antal m2 befæstede areal, som de øvre anlæg ikke kan håndtere. 

Altså er betingelse B, at anlæggene opstrøms skal være relativt små og anlæg-

gene nedstrøms være relativt store. Det betyder, at de øverste anlæg løber 

over først, og at det nederste anlæg ikke har overløb, inden hele systemet har 

fuldt udnyttet kapacitet. 

 

Når betingelse A og B er opfyldt, kan systemet dimensioneres ved at beregne, hvor 

stort et befæstet areal hvert enkelt anlæg kan håndtere til den ønskede hændelses-

hyppighed, og summere de enkelte befæstede arealer sammen til det samlede be-

fæstede areal, som systemet som helhed kan håndtere.  

 

Metoden er benyttet i et beregningseksempel nedenfor og et i bilag 6. 

 

15.4.4 Dimensionering af regnbed med overløb til faskine 
LAR-anlægget består af et regnbed med overløb til faskine. Anlægget skal dimensi-

oneres med en klimafaktor på 1,1 og skal dimensioneres for en 10 års hændelse. 

Nedsivningsevnen er målt til 5,55 x10-6 (5,55E-6). Huset med et tagareal på 100 

m2 ligger nord for Hillerød.  

 

Regnbedet dimensioneres for en 2-årshændelse (2-års gentagelsesperiode) og der 

er plads til et areal på 6 m2. Regnbed og faskinen skal tilsammen kunne tilbage-

holde en 10-årshændelse (10 års gentagelsesperiode). Faskinen ønskes bygget 

med moduler, der er 0,6 meter i højde og bredde, med to faskiner i højden (0,6 

meter gange 1,2 meter), se figur 15.7.  
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Faskine

Tagareal 100 m2

2-års 

gentagelsesperiode

10-års 

gentagelsesperiode

Overløb over 10-års 

gentagelsesperiode

 
 

Figur 15.7. Skitesetegning af anlæg med regnbed og overløb til faskine 

 

 

Fremgangsmåde 

1. Først beregnes regnbedets dimensioner ved at indsætte de oplyste data. Det 

giver en dybde af regnbedet på 0,52 m. Se figur 15.8. 

 

 
 

Figur 15.8. Den rød cirkel markerer den beregnede dybde af regnbedet på 6 m2 

 

 
2. Næste skridt er at bestemme hvor meget tagareal det regnbed, der etableres 

med en dybde på 0,52 meter og areal på 6 m2, kan klare ved en gentagelses-

periode på 10 år. 

 

Det samme regneark benyttes igen, men gentagelsesperioden ændres til 10 år. Det 

befæstede areal gøres nu gradvist mindre, til man har fundet et tagareal for en 

gentagelsesperiode på 10 år, der giver et regnbed med den ønskede dybde på 0,52 

m. Ved 64 m2 svarer dybden af regnbedet til det ønskede areal se figur 15.9. 
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Figur 15.9. Beregning af befæstet areal for regnbed ved 10 års gentagelsesperiode, 

når regnbedet skal være 6 m2 og 0,52 m dybt 

 

 
3. Det er nu beregnet, at regnbedet med en dybde på 0,52 meter og et areal på 6 

m2 kan håndtere regn fra et befæstet areal på 64 m2 ved en gentagelsesperi-

ode på 10 år. Da det samlede anlæg skal kunne klare en gentagelsesperiode på 

10 år for et tagareal på 100 m2, er der (100 – 64) = 36 m2 tilbage, der skal 

håndteres i en faskine. 

 

4. Der indsættes nu de resterende 36 m2 som befæstet areal og faskines bredde 

og højde sættes til henholdsvis 0,6 meter og 1,2 meter. Resultatet af faskinens 

længde bliver derved 2,3 meter. De indsatte værdier og resultatet kan ses af 

figur 15.10. 
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Figur 15.10. Beregning af faskine størrelse for 36 m2 befæstet areal og faskine di-

mensioner på 0,6 meter i bredden og 1,2 meter i højde 
 
 

5. Der er nu beregnet følgende: 

 

• Regnbed med areal på 6 m2 og en dybde på 0,52 m kan håndtere regnvandet 

fra 100 m2 tag en gentagelsesperiode på 2 år. 

• Faskine med bredde på 0,6 meter, højde på 1,2 meter og længde på 2,3 meter 

i længden. Regnbed og faskine kan tilsammen klare op til en gentagelsesperi-

ode på 10 år. 
 

15.4.5 Regnbed med underliggende faskine 
Det er ikke muligt ved hjælp af SVK-regnearket, at dimensionere en faskine, der 

ligger under et regnbed. SVK-regnearket gælder kun for faskiner med direkte tilløb. 

En mulighed er, at man beregner, hvor meget volumen, der er behov for, hvis alt 

vandet skulle være i regnbedet. Derefter beregnes, hvor meget volumen, der aktu-

elt er plads til i regnbedet. Differencen mellem de to tal er så det nødvendige volu-

men af faskinen under regnbedet. Se dog beregning af vejbede bilag 6. 
 

15.4.6 Større LAR-anlæg 
SVK-regnearket er velegnet til at dimensionere LAR-anlæg i parcelhushaver og ved 

boligblokke. Når LAR-anlæggene bliver større og mere hydraulisk komplicerede er 

det nødvendigt af anvende forskellige modeller.  

 

For dimensionering af større LAR-anlæg samt større oplande henvises der til Klima-

kogebogen (revideret 2011), se: 

http://www.klimatilpasning.dk/media/360332/klimakogebog_2011_fu-pro-

jekt_19_1_.pdf 
 

Rapporten giver detaljerede beskrivelser af metoder til brug for analyser af over-

svømmelser fra simple ”hulkort” eller ”bluespots” til de avancerede hydrauliske 

computermodeller (som fx Mike Urban og Mike Flood). Disse metoder kan anvendes 

ved de modelberegninger, der er nødvendige ved planlægning og dimensionering af 

større og mere komplicerede LAR-anlæg. 

 

 

 

 

http://www.klimatilpasning.dk/media/360332/klimakogebog_2011_fu-projekt_19_1_.pdf
http://www.klimatilpasning.dk/media/360332/klimakogebog_2011_fu-projekt_19_1_.pdf
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15.4.7 Dimensionering af andre LAR-komponenter 
I bilag 6 er vist eksempler på dimensionering af de øvrige LAR-komponenter, fx 

regnbed, grøfter, grønne arealer/græsplæner, vejbede, runde faskiner og seriefor-

bundne anlæg, render og sandfang. 
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16 Overløb fra LAR-anlæg 

I dette afsnit gives der eksempler på forskellige muligheder for overløb fra LAR-an-

læg til enten kloak, til et andet LAR-anlæg eller udelukkende som nødoverløb til et 

stort grønt område.  

 

I forbindelse med etablering af overløb skal det sikres, at de forudsætninger, der er 

opstillet under dimensioneringen af anlægget ikke ændres fx volumen, overløbsko-

ter mv. 

 

 

16.1 Overløb fra LAR til kloak 

Visse kommuner tillader eller forlanger overløb fra LAR-anlægget til eksisterende 

kloak, hvorved der skal etableres et overløb mellem LAR-anlægget og kloaksyste-

met. Overløbet vil først træde i funktion, når LAR-anlæggets kapacitet er overskre-

det. Der kan også være tilfælde, hvor kommunen har stillet som betingelse, at der 

maksimalt må tilledes en bestemt vandmængde til afløbssystemet, og at den reste-

rende del af regnvandsmængde skal forsinkes/magasineres/nedsives i LAR-anlæg-

get. 

 

Tilslutningen af LAR-anlægget til kloaksystemet kan ske i en vejbrønd med sand-

fang, i en sandfangsbrønd på privat grund eller som direkte tilslutning til en led-

ning. 

 

Figur 16.1. A: Overgang fra LAR-anlæg (vejbed) til eksisterende kloak sker via kup-

pelrist til sandfangsbrønd. Tåsinge Plads, Østerbro i København. B: Udløb fra LAR-

anlæg (regnbed) er hævet i siden af gangbroen, så der skabes et opmagasinerings-

volumen i regnbedet. Tåsinge Plads i København 

 

 

Hvis kommunen har givet tilladelse til at etablere et overløb til kloaksystemet, fin-

des der forskellige muligheder for at reducere overløbet i forbindelse med overgan-

gen fra LAR til eksisterende kloak. Udfordringen ved at reducere overløbet/afløbet 

er bl.a. at undgå tilstopning af ledningen i forbindelse med neddroslingen/spjæld/-

vandbremser/regulatorer. 

 

 

A 

B 
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Nedenfor gennemgås følgende muligheder for at reducere overløbet: 

 

1. Neddrosling (reduktion) af rørets diameter i nedstrøms retning 

2. Spjæld i rør, brønde, bygværker eller bassin 

3. Forskellige former for vandbremser 

 

16.1.1 Neddrosling (reduktion) af rørets diameter i nedstrøms 

retning 
Vandføringen kan reduceres ved at reducere rørets diameter i nedstrøms retning, 

se figur 16.2. Dette kan kræve en vis længde (afstand) på røret, afhængigt af den 

diameter, som vælges.  

      
 

Figur 16.2. Drosselledning, der reducerer diameter i nedstrøms retning 

 

 

16.1.2 Spjæld i rør, brønde, bygværker eller bassin 
Spjæld i eksisterende rør eller brønde kan ligeledes benyttes til at regulere vandfø-

ringen til eksisterende kloak. Spjældet kan reguleres, så det står åbent, er delvist 

åbent eller helt lukket, se figur 16.3. 

 

      
 

Figur 16.3. Vandføringen reduceres eller forhindres vha. et spjæld, der enten styres 

manuelt eller automatisk  

 

 

16.1.3 Forskellige former for vandbremser 
Der findes forskellige typer af vandbremser, der kan regulere vandstrømmen ned til 

den værdi, som ønskes af tilladelsesmyndigheden. Alle vandbremser kan eller er in-

stalleret i en brønd. I figur 16.4 er vist forskellige typer af vandbremser og de tilhø-

rende afløbskarakteristikker. 
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Figur 16.4. Forskellige typer af vandbremser, der kan regulere afløbet fra et LAR-

anlæg, samt de tilhørende afløbskarakteristikker. 

A: Mosbæk Vandbremse B: LAR-regulator fra HydroSystems C: iOflo™ vandbremse  

 

 

16.2 Overløb fra LAR til LAR 

LAR anlæg kan være lettere at tilpasse de omkringliggende omgivelser, hvis de en-

kelte LAR-elementer gøres mindre, samtidig med, at der etableres overløb mellem 

de forskellige LAR-løsninger. Desuden kan der dermed nedsives på nogle områder, 

mens LAR-elementet på andre steder blot er til transport, opmagasinering, forsin-

kelse og/eller fordampning. 

 

Ved at skabe overgange mellem forskellige LAR-elementer, opnår man desuden 

yderligere forsinkelse (transporttid i overgangene mellem LAR-elementerne), og 

desuden øges nedsivningsarealerne betydeligt, da nedsivning er mulig over et 

større område, end hvis nedsivning kun foregår fra ét LAR-anlæg. 

A 

B 

C 
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Nedenfor gives der forskellige eksempler på overløb mellem LAR-elementer. 

 

   
 

Figur 16.5. Til venstre: Overgang fra ACO-rende til regnbed, Hundslund skole.  

Til højre: Overgang fra ACO-rende til vandrende, Hundslund skole 

 

 

16.3 Nødoverløb 

I de tilfælde, hvor overløb sker sjældent, og hvor der bare skal være plads til regn-

vandet, som skal hurtigt væk, kan overløbet fx lede regnvandet til et stort, grønt 

areal. Et par eksempler på disse overløb fremgår af figur 16.6. 

 

Figur 16.6. Eksempler på nødoverløb A til grønt område, og B via vandrende til fod-

boldbane 

 

 

A 

B 
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17 Drift og vedligehold af LAR-anlæg 

17.1 Generelt 

Ved etablering af LAR-anlæg, både i helt nye udstykninger og i eksisterende områ-

der, bør det allerede under projekteringen diskuteres, hvem der: 

 

• Ejer anlægget, og dermed er ansvarlig for anlæggets drift på længere sigt 

• Etablerer anlægget 

• Udfører den daglige drift af anlægget 

• Der skal aftales klare demokratiske spilleregler (der er altid entusiastiske bor-

gere, der gerne vil vedligeholde i starten, men er det en varig løsning? Bor-

gerne skal også vide, hvordan kan/skal anlæggene bruges mv.) 

 

Projektering af et anlæg og driften af et anlæg er to helt forskellige faser af et an-

lægs tilblivelse, men den første fase har stor indflydelse på, hvordan den anden 

fase kan fungere. 

 

For at sikre, at anlægget får en optimal drift, bør driftspersonale inddrages så tidligt 

som muligt i projekteringsfasen, og gerne være med hele vejen. Det er bygherrens 

ansvar (projektlederen). 

 

Gode råd fra driftspersonalet: 

 

• Driftspersonalet kan deltage i byggemøder. Rådgiverne kan i processen komme 

med forslag og løsninger, som ikke passer ind i den eksisterende drift 

• Det skal overvejes, om det er faglært eller ufaglært personale, der skal passe 

beplantningen. Det er en god ide at plante bærbuske, skovjordbær og frugt-

træer - det kan give liv i områderne 

• Husk et rådighedsbeløb til opretning efter det første år. Det er vigtigt at vide, 

hvor langt man kan gå i forhold til eksisterende budgetter 

• Få aftalt hvordan vinterbekæmpelsen skal foregå: Hvilke maskiner, hvilke tø-

midler og hvordan skal de anvendes/udlægges? Alternative tømidler kan kræve 

nye maskiner og midlerne er dyre i indkøb 

• Fortæl hele tiden beboerne hvad der sker og hvornår – det giver færre misfor-

ståelser 

• Der skal være rådgivning og budget til indkøb af maskiner til terrænet, så de er 

klar, når projektet er færdigt (det er ofte slet ikke planlagt) 

• Husk et godt samarbejde med kommunen, det får tingene til at glide lettere 

I forbindelse med at inddrage driftspersonalet i projekteringsfasen, skal der være 

noget konkret at forholde sig til – fx en plantegning, så vigtige input kan indarbej-

des. På den måde bliver driften indtænkt fra starten af: Fx plantevalg, ønsker fra 

beboere, driftsbudget, arbejdsrutiner, program, ”hvor skal cykelstativet anbringes” 

– praktiske forhold, anbringelse af ventiler (adgangsforhold) mv.  

 

Erfaringerne viser, at når driften inddrages rigtigt, tager driftspersonalet også mere 

ejerskab og dermed fås et bedre fungerende LAR-anlæg.  

 

Dette samarbejde kan identificere udfordringer/problemer – fx:  

 

• Hvilke værktøjer/maskiner er påkrævet fx på skråninger-hældninger i trug, 

• Hvilke værktøj/redskaber er til rådighed til vedligeholdelsen og hvad skal evt. 

indkøbes 

• Følg op på driften, så den svarer til virkeligheden. Gør op med standardløsnin-

ger - de virker ofte ikke 

• Undervis alle i forståelse af havedyrkning 
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Fx kan driften indarbejdes som en selvstændig fagentreprise i forbindelse med ud-

budsmaterialet. Det vil sikre, at driften af anlægget bliver et tildelingskriterium i 

forbindelse med udbud. I udbudsmaterialet kan der fx afsættes xx % af projekt-

summen til driftsbudgettet. 

 

Driftspersonalet bør også inddrages i tilsyn under anlæg, så ”fejl” opdages fra star-

ten, og ikke først ved overdragelsen. 

 

Fordele ved at inddrage driften i projekteringen: 

 

• At det praktiske bliver bragt ind i projekteringen 

• Billigere og nemmere at drifte anlægget efterfølgende 

• Anlæg der fungerer også på den lange bane 

• Pænere anlæg 

• Bedre tværfaglig forståelse mellem kontor/skrivebord og praktikerne, der drif-

ter anlægget 

Overdragelse af driften 

Driftspersonalet skal kende den generelle funktion af anlæggene, så de ved, hvor-

når, der skal gribes ind. 

 

En driftsmanual over driften af et anlæg skal være udførlig fx også med produkt-

numre, hvis der senere skal købes reservedele mv. Dele af driftsmanualen kan 

være en tjekliste med, hvem der gør hvad, hvornår og hvordan.  Driftsmanualen 

skal kunne gemmes digitalt, så den kan findes selv ved personskift. Alle funktioner 

skal være ordentligt beskrevet inkl. fx alle åbne/lukkefunktioner, der skal driftes. 

 

Når et anlæg begynder at fungere dårligere, skal der findes vejledninger (eller hen-

visning til firmaer) i hvordan restfunktionen af anlægget kan tjekkes. 

 

Driftsmanualen skal ikke bare overrækkes, men der skal gennemføres samtaler/ud-

dannelse/gennemgang af vigtige funktioner. Driftspersonalet er normalt praktikere, 

og de sætter sig ikke ned og læser en tyk manual uden at få vejledning. 

 

Entreprenøren bør have en del af driftsansvaret i en periode efter at anlægsfasen er 

slut. Og dermed en del af ejerskabet (koordinator rolle). Perioden skal vare så 

længe det skal til, for at personalet føler sig tryg. En ide kan være at lade entrepre-

nøren have ansvaret for driften i fx 2-3 år til anlægget er kørt ind. Anlægget er af-

leveret men driftsansvaret ligger hos entreprenøren. Det kan afhjælpe mange tvi-

ster om genplantning, skylleskader mv.  

 

1-års gennemgangen 

1 års gennemgangen skal også indeholde opsamling på drift og vedligehold. Dette 

medvirker til at generere en viden hos de projekterende om gode og dårlige erfarin-

ger med det projekterende anlæg, og ikke kun om fejl på anlæggene. 

 

Driftserfaringer 

Det er vigtigt at få forklaret brugeren, at der ofte går et par år inden anlæggene er 

i fuld funktion, og ligner de flotte billeder og tegninger fra projektfasen. Driften skal 

tilpasses det anlægget bliver til, og ikke det, man troede det ville blive til.  

 

 

17.2 Meldepligt 

Meldepligt er en kontrolfunktion. Hvis der fx er meldepligt på vedligeholdelsestiltag 

på et anlæg fx vanding, er den udførende forpligtet til at meddele kunden, når der 

opstår behov for vanding. Kunden kan derefter beslutte, om der skal vandes eller 

ej. Hvis den udførende forsømmer sin meldepligt, kan han gøres ansvarlig for op-

ståede skader. Ekstraarbejder, der iværksættes på grund af meldepligten betales 
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som ekstraarbejder, og hører ikke under den almindelige drift. Ud over tørke, kan 

ekstraarbejder opstå som følge af ekstra slid, skadedyrsangreb eller planteudfald. 

I LAR-anlæg forgår stort set al transport og magasinering af vandet på overfladen, 

og det gør det lettere at observere, om der er dårlig funktion eller fejl på et anlæg. 

 

Hvordan opdager man, at et anlæg ikke virker optimalt?  

I regnbede og grønne arealer vil vand i anlægget i flere døgn indikere, at nedsiv-

ningsevnen er nedsat. Dog skal nedbøren i omtalte periode også vurderes. Har det 

regnet i flere dage, så jorden er helt mættet, kan det være en forklaring. Hvis der 

er kommet flere store regnhændelser kort efter hinanden (fx en 10-års regn med 

kun et par dage imellem), så kan det også forklare fyldningen. 
 

 
 

 
 

Figur 17.1. Nyetableret regnbed, der er blevet belastet med to 10-års regn med få 

dages mellemrum 
 

 

I regnbede og grønne arealer er tømmetiden på et normalt anlæg ofte under 24 ti-

mer, så hvis der står vand i anlæggene i mere end 2 - 3 døgn, så bør det meldes, 

og forholdene undersøges. 
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Render: Render skal transportere vandet fra et sted til et andet. Render skal ikke 

løbe over under normale regnskyl. Det kan ske, hvis renderne er for små eller har 

for mange retningsændringer. Overløb kan medføre nedsivning på uønskede steder 

samt erosionsskader.  

 

 
 

Figur 17.2. Rende, der løber over og giver erosionsskader 

 

 

Faskiner: Vand på terræn eller opblødt jord over faskinen indikerer, at faskinen er 

overbelastet. Vandstanden i faskinen kan registreres i sandfangsbrønden før faski-

nen. Hvis vandet i sandfangsbrønden i længere perioder står tæt på terræn er fa-

skinen stoppet. Dette skal meldes, årsagen skal findes, og fejlen udbedres. 

 

Rør mellem anlæg: Rørene skal transportere vandet fra et sted til et andet. Rørene 

må ikke være tilstoppede, så vandtransporten hindres. Det kan typisk opdages ved, 

at det ene anlæg er fyldt med vand, mens der ikke er vand i det efterfølgende an-

læg. Dette skal meldes, årsagen skal findes, og fejlen repareres. 

 

Dårlig vandfordeling: Dårlig vandfordeling i et anlæg vil medføre, at nogle planter 

får for meget vand og andre planter intet vand får. Derfor er det vigtigt, at der er 

fokus på, at der kan være behov for vanding i et større bed. Har der været perio-

der, hvor der kun er kommet stille regn med lidt vand, så er det måske ikke kom-

met helt ud til alle planter, og derfor kan nogle planter trænge til vand, mens andre 

planter har det godt. 

 

Hvem gør hvad 

Ofte vil det være driftspersonalet, der fører tilsyn med alt det grønne, men de skal 

også have så meget kendskab til funktionen, at de kan tilkalde eksperter til at vur-

dere hydraulikken, når der er noget galt. 

 

 

17.3 Generel drift 

I dette afsnit gennemgås de aktiviteter, der hører under normal drift og vedligehol-

delse. Det angives, hvad der skal ses efter, når man holder opsyn/tilsyn med an-

lægget, og der gives forslag til, hvilke fejl ved et anlæg, der kan inddrages i melde-

pligten. Det er bygherren, der angiver, hvad meldepligten skal indeholde. 
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17.3.1 Tagrender 
Tagrenderne bør tilses og evt. renses min. 2 gange om året – og selvfølgelig også, 

hvis der er synlig tilstopning. 

 

Hvis tagvandet tilføres til et LAR-anlæg, må gamle tagrender ikke skiftes ud med 

nye af zink eller kobber. 

 
Tagrender Aktivitet Hyppighed 

Fast vedligehol-
delse 

Tøm/rens tagrenden Min. 2 gange 
om året 

Tilsyn Tjek, at tagrenderne ikke 
skiftes til miljøskadelige 
materialer 

Løbende kon-
trol 

Meldepligt ▪ Revner eller flækker i tagrenden 
▪ Synligt bevoksning 

▪ Hvis der kommer vand ud over kanten i regnvejr 

▪ Ny tagrende der kan være skadelig for miljøet 
 

 

 

17.3.2 Afløbsrender, rør, trug og transportveje 
Afløbsrender skal fejes regelmæssigt, så der ikke ophobes blade og sand/grus. 

Kontroller tætheden ved overgangene mellem eventuelle render en gang om året – 

så uhensigtsmæssig nedsivning undgås. Der skal føres løbende kontrol med rev-

ner/skader/brud, så det sikres, at vandet ledes det rette sted hen. 

 

Rør 

Hvis regnvandet er rørført, skal det kontrolleres, at vandet kan løbe uhindret. Ved 

tilstopning kan ledningen spules, og ved gentagne stop anbefales en TV-inspektion.  

 

 
 

Figur 17.3. Røret har været stoppet og en stor regnmængde har skudt 

slammet ud af røret, og den ligger nu mellem planterne 

 

 

Trug 

Slåning af græs i trug vil oftest skulle udføres med buskrydder og gøres manuelt 

min 1 gang om året alt efter, hvilken hydraulisk funktion og udseende truget er 

projekteret til. Det er vigtigt, at græs fjernes efter slåning, så dette ikke får lov at 

formulde, og derved mindsker kapaciteten i truget. Hvis truget er udformet, så der 
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både er magasinering og nedsivning, er det vigtigt, at det ind imellem kontrolleres, 

at nedsivningskapaciteten er som projekteret. 

 
Transportveje Aktivitet Hyppighed 

Fast vedligehol-
delse 

Hold rent ved at feje 
jævnligt 

6-12 gange om 
året 

Tilsyn Reparer ødelagte sten Løbende kontrol 

Genfyld fuger (genstøb 
eventuelt) 

Løbende kontrol 

Meldepligt ▪ Behov for fjernelse af materiale,  
▪ Lunkedannelse 
▪ Synlige vandpytter 

▪ Uønskede beplantning 
▪ Vanding 
▪ Brud i renderne m.v. 
▪ Synlige overløb, der viser, at renderne er for små 

 

 

Transportrender  

Transportrender skal tjekkes for lunker, så det sikres, at vandet løber i den retning, 

der er hensigten. Ukrudt og forhindringer i fuger skal fjernes, så de ikke forhindrer 

transporten.  

 

17.3.3 Faskiner 
Faskiner er ofte ude af syne og dermed ude af tankerne. Derfor er det vigtigt at 

tænke på vedligeholdelsen, da problemerne ellers først ses når de netop er blevet 

til problemer. 
 

Sandfangsbrønden 

Det er vigtigt, at sandfangsbrønden renses mindst 1-2 gange om året – og hvis det 

er muligt bør faskinen spules en gang pr. 5-10 år. Nogle typer faskiner er i dag 

konstrueret, så det er muligt at spule/suge dem og undersøge deres tilstand med 

TV-Inspektion. 

Vedligeholdelsen lettes, hvis sandfangsbrønden lægges så tæt på faskinen som mu-

ligt og er tilsluttet i bunden af faskinen. Vand nær terræn i sandfangsbrønden angi-

ver, at faskinen sikkert er tilstoppet. 
 

Når faskinen ikke virker 

Hvis faskinen ikke virker, er det første man skal gøre at spule/suge faskinen, fordi 

den manglende funktion kan stamme fra en tilstopning lige ved indløbet til faski-

nen. Hjælper dette ikke må faskinen graves op og evt. omlægges. 
 

Faskine Aktivitet Hyppighed 

Fast vedligehol-
delse 

Tøm sandfangsbrønde Min. 1-2 gange 
om året 

Tilsyn Tjek, at der ikke er til-
stoppede ledninger 

Løbende kontrol 

Spul faskine. Hvis dette 
ikke hjælper kan man ved 

større faskiner få lavet en 
TV-inspektion af tilløbet 
til faskinen samt selve fa-
skinen  

Ved problemer 

Meldepligt 
 

▪ Revner eller huller i brønden 
▪ Hvis der er meget fugtigt eller sumpet over fa-

skine og omkring brønden 
▪ Hvis der står højt vand i brønden 

▪ Dæksel ikke er intakt 
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17.3.4 Regnbede 
Det er vigtigt, at pleje et regnbed omhyggeligt, indtil der er opnået et godt plante-

dække. Bar jord skal kultiveres for at sikre, at der ikke opstår tilslamning af det 

øverste jordlag, som stopper for nedsivning. Desuden skal ukrudt fjernes, indtil 

plantedækket et blevet tæt. 
 

 
 

Figur 17.4. Bar jord skal kultiveres 

 

 

Planter, der går ud eller ikke vil vokse 

Når der er opnået et godt plantedække, vil plantens rødder sikre, at vandet kan 

nedsive. Hvis der er planter, der går ud, eller som ikke vil vokse, så overvej om det 

er bedre at skifte planterne til nye typer. Hvis der er typer i bedet som trives godt, 

kan man med fordel dele dem, og bruge dem flere steder. 

 

Der kan inden for meget korte afstande være forskel på, om forskellige plantetyper 

vil vokse. Det kan være, at der er forskellig fugtighed i jorden, alt efter, hvor van-

det ledes til bedet, eller der tilføres stoffer fra tagbelægninger eller tagrender. Det 

kan også være, at omkringliggende belægningsarealer leder vand til en del af om-

rådet, eller der kan være forskel på jordforholdene. Oplever man problemer med 

planter, der går ud, kan det være en god ide at skifte til en anden plantetype.  

 

Almindelig pleje og gødning 

Når først anlægget er veletableret, skal det stadig vedligeholdes. Det handler om 

almindelig vedligehold af selve anlægget, pleje af planter og tilførsel af kom-

post/naturgødning, der er med til at bevare regnbedets evne til at nedsive vand. 

 

Hvis der er et fornuftigt valg af planter, og man sørger for omhyggelig pleje i de 

første 1-2 år, vil plejen herefter minimeres til beskæring af planter og oprensning af 

affald i bedet. 
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Figur 17.5. Nedskæring af stauder i regnbed 

 

 

Ekstra vedligeholdelse i regnbede. 

På grund af bedets udformning som en lavning, vil der være mere affald, blade, pa-

pir og lignende, der vil samle sig i bedet, og dette kan kræve ekstra vedligeholdes. 

Når planterne udvikles (vækst), vil bevoksningen i bedet blive mere tæt, og af-

fald/blade vil have vanskeligere ved at samle sig. Samtidig vil det også vanskelig-

gøre fjernelsen af det, som stadig samler sig. 

 

Husk at feje 

Hvis der er synlig erosion af jorden i bedet, bør man finde årsagen og løse proble-

met. Erosion vil som regel mest være et problem i de første år inden bevoksningen 

har etableret sig. Ofte kan erosionen fjernes ved en mindre ombygning. 

 

   
 

Figur 17.6. Skylleskader/erosion i et nyanlæg 

 

 

Det vil være en god idé, jævnligt at feje tilstødende arealer, så der ikke løber støv, 

grus, affald og blade med vandet til regnbedet. Denne form for ”rensning ved kil-

den” anbefales i stedet for oprensning af anlæg. 
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Regnbede Aktivitet Hyppighed 

Fast vedligeholdelse Fjern støv, grus, affald og blade 

fra regnbedet og evt. overløb 

1 gang pr. måned og 

efter store regnskyl 

Fjern uønskede vækster og løsn 

jordoverfladen med kultivator el-
ler hakkejern. Dermed sikres, at 
overfladen ikke slemmer til og at 
overfladejorden holdes løs 

4-6 gange om året. I 

vækstsæsonen 

Tilfør gødning, hvis der er behov 

for det. OBS: Nogle typer be-
plantninger skal helst have ud-
pint jord 

1 gang om året (for-

året 

Udskift syge/døde planter. Skift 
til nye sorter af planter, hvis de 
valgte planter ikke trives på ste-

det 

2 gange om året i 
etableringsårene 
(forår og sommer) 

Beskær og trim planter. 
Afskær nedvisnede stauder og 
beskær andre planter jf. plan-
tens vækst 

Hvert forår 

Tilsyn Evt. vanding Vær særlig opmærksom i 

1. og 2. etableringsår - el-
lers efter behov 

Inspicer regnbedet. Hvis der står 
for meget vand i bedet, kan 
funktionen undersøges via en in-
filtrationstest 

Efter behov. Læs evt. mere 
om nedsivningstesten i bi-
lag 3 

Meldepligt ▪ Behov for fjernelse af materiale/skidt  
▪ Vanding  
▪ Udskiftning af planter,  

▪ Hvor længe må der stå vand i anlægget (aftalt interval)  
▪ Erosionsskader: aftal, hvor meget der må forekomme 

mv. 

 

 

Læs mere om normal pleje og vedligeholdelse af regnbede i pjecen: Pleje af grønne 

områder (PGO) fra Danske Anlægsgartnere (kan købes via www.DAG.dk) 

 

17.3.5 Vejbede 
Driften af vejbede er stort set identisk med driften af regnbede. 

 

Driftsmæssigt er vejbede med få plantesorter, der samles i større grupper bedst, 

mens vejbede med større plantevariation visuelt er mere spændende. På baggrund 

af den udførte pleje, er anbefalingen til den fremadrettede drift, at bedene luges for 

ukrudt ca. 1 gang om måneden, samtidig med der løbende holdes opsyn med van-

dingsbehovet. 

De to første år efter etablering af nye bede (etableringsfasen) tilrådes min. 5-6 

gange pleje årligt. To år efter etablering gror beplantningen i bedene mere og mere 

til, og det vurderes derfor på nuværende tidspunkt, at 2-3 gange pleje om året vil 

være tilstrækkeligt som minimal pleje, da tilvækst gennem de to første års lugning 

vil have mindsket ukrudtspresset.  

 

17.3.6 Nedsivning i græsarealer 
Når der nedsives i græsarealer, er det vigtigt at sikre, at der ikke bliver ledt stoffer 

til, som kan skade miljøet. Derudover skal affald (blade og andet organisk materi-

ale) og græs løbende fjernes, så vandet ikke bliver forhindret i at løbe den vej, det 

er tiltænkt. 

Man bør opsamle løv og afklippet græs min. en gang om året og kontrollere volu-

men af fordybningen min. hvert andet år. Græsset skal min. en gang om året verti-

kalskæres for at overfladen ikke slemmer til. 

 

http://www.dag.dk/
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Grønne arealer skal plejes som anvist i pleje af grønne områder, dog skal det afta-

les, at i regnfulde perioder kan græsset vokse sig længere, da det kan være umu-

ligt at slå græsset på grund af vand på terræn/blød bund. 

 

Engblandinger 

Hvis man ønsker, at give græsarealet et andet udseende fx ved hjælp af engblan-

dinger, så skal der kun slåes en gang om året fx med en fingerklipper. Det afklip-

pede skal ligge i minimum 14 dage for at frø fra planterne kan falde ud og derved 

sikre, at engblandingen kommer igen året efter.  

 

 
 

Figur 17.7. Afklippede engblandinger skal ligge i minimum 14 dage, for at frø fra 

planterne kan falde ud, og derved sikre at engblandingen kommer igen året efter 

 

 
Græslavning Aktivitet Hyppighed 

Fast vedligholdelse Slå græs Efter aftale og type 

Saml blade og afklip sam-
men 

Min. 2 gang om året 

Tilsyn Sørg for, at volumen på anlæg-

get bibeholdes. 

Min. hvert andet år 

Meldepligt ▪ Behov for fjernelse af materiale,  
▪ Lunkedannelse 
▪ Synlige vandpytter 
▪ Uønskede beplantning 
▪ Vanding 

 

 

Læs yderligere om normal pleje og vedligeholdelse af græsplæner i pjecen: Pleje af 

grønne områder (PGO) fra Danske Anlægsgartnere (kan købes via www.DAG.dk) 

 

17.3.7 Permeable belægninger 
Permeable belægninger skal vedligeholdes lidt mere end traditionelle belægninger. 

Det vigtigste er, at der om efteråret fjernes blade 1-2 gange, og at belægningerne 

om foråret spules/suges, så kapaciteten opretholdes. Efter sugning skal der ske 

genopfyldning af fugerne. 

 

http://www.dag.dk/
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Figur 17.8. Rensning af permeable belægninger med spul/sug 

 

 

Hvis belægningen ikke vedligeholdes, vil den i løbet af ganske få år miste evnen til 

at lade vandet sive ned gennem overfladen, idet porevolumenet i fuger og belæg-

ninger vil blive tilstoppet med støv, trafikslid, tilført jord, nedbrudt organisk materi-

ale mv. 

 

Vintervedligehold 

Da is og sne kan opsamles i hulrummene i permeable belægninger, skal man være 

specielt opmærksom, når det drejer sig om vintervedligeholdelse. Dette gælder i 

mindre grad for belægningssten med nedsivning gennem fuger og for græsarme-

ring. 

 
Belægningssten med fuger 

Fast vedligeholdelse Fjern rester fra vintervedligeholdel-
sen; grus, sand, mv. (brug evt. 
feje-/sugebil ved store belægninger 

og stiv kost ved mindre.)  

Når det er muligt, også 
gerne løbende gennem 
vinteren 

Fjern støv, plantefrø, blade mv. 
(brug evt. feje-/sugebil ved store 

belægninger og stiv kost ved min-
dre.) 

1-2 gange om året 

Efterfug med egnet materiale, jf. 
leverandøranvisningen 

Efter behov 

Tilsyn Reparer ødelagte sten Løbende kontrol 

Lug vækster i fugerne. Lad være med 

at bruge kemi. 

Løbende kontrol 

Højtryksspul fuger (150 -200 bar), 
ikke direkte ned på stenene. Husk at 
genfylde fugerne.  

Når nedsivningen er 
hindret 

Permeable belægninger 

Fast vedligeholdelse Støvsug ved store belægninger og 
fej ved mindre. 

Min. 4 gange om året. 

Højtryksspul (150-200 bar) for at 

bevare porøsiteten  

1 gang årligt 

Tilsyn Reparer skadet belægning Løbende kontrol 

Græsarmering 

Fast vedligeholdelse Slå græs og fjern afklip, da græsset 

ellers vokser op over belægningen 

 

Tilsyn Reparer skadet belægning Løbende kontrol 
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Efterså Løbende kontrol 

Meldepligt ▪ Lunkedannelse og synlige vandpytter  

▪ Vandet synker/fjernes ikke ved regn (tilstopning) 
▪ Behov for fjernelse af materiale 
▪ Sporkøring 

 

 

17.4 Priser 

Der er stor efterspørgsel på priser på drift af et LAR-anlæg, men det er endnu ikke 

muligt at give sådanne priser. Driften koster tid, og den prissættes forskelligt i for-

skellige steder i landet. I dette afsnit er arbejdsopgaverne beskrevet, og så må man 

selv efterfølgende vurdere, hvor lang tid disse arbejdsopgaver tager, og derefter 

prissætte dem. 



  Side 81 af 124 

18 Test og dokumentation af LAR-anlæg 

18.1 Laboratorietest 

Der findes endnu ikke nogen standarder for, hvilke krav LAR-anlæg, LAR-løsninger 

eller klimatilpasningsprodukter skal overholde.  Det betyder, at det er op til produ-

center, kommuner og forsyninger at stille krav til, hvad de produkter eller løsnin-

ger, som de anvender, skal kunne. 

Det er vigtigt, at kommuner, forsyninger, rådgivere og boligselskaber efterspørger 

dokumentation for, at de anvendte produkter fungerer, da de ellers risikerer at 

bruge større beløb på produkter, der ikke lever op til producenternes løfter. 

I Bygningsreglementet stilles der krav til dokumentation af produkter til afløbssy-

stemer, og disse krav omfatter også nye klimatilpasningsprodukter. 

I Bygningsreglementet står der bl.a. følgende: 

§ 82. Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes afløbsinstallationer, skal for så 
vidt angår de mekanik/fysiske karakteristika: 

1. Være forsynet med CE-mærke, der viser, at produktet stemmer overens med en har-
moniseret standard eller er omfattet af en europæisk teknisk godkendelse med de 
deklarerede egenskaber, der er relevante for Danmark, eller 

2. Have gennemgået en afprøvning for de egenskaber, der er relevante for Danmark, 
og være underlagt en produktionskontrol hos fabrikanten, der sikrer, at den deklare-

rede ydeevne opretholdes, som beskrevet i kapitel 29 

Det anbefales, at virksomheder, kommuner og forsyninger vælger at stille krav til 

test og dokumentation af klimatilpasningsprodukter og –løsninger, så Bygningsreg-

lementets krav overholdes. 

Miljølovgivningen og specielt Spildevandsbekendtgørelsen stiller de overordnede 

krav vedrørende udledning/nedsivning/tilslutning og dermed overordnede krav til 

rensning og tilført mængde. 

Test og dokumentation af LAR-anlæg i et laboratorie 

Når man vil teste og dokumentere en LAR-løsning eller et samlet LAR-anlæg skal 

det vurderes, hvorvidt testen skal foregå i laboratorie eller på stedet (in-situ). Må-

ske kan der være en gevinst ved, at man gør begge dele. Nedenfor gennemgås de 

2 forskellige muligheder. 

Test i laboratorie 

De krav til et LAR-anlæg, der kan testes i et laboratorie, kan omfatte: 

1. Effektivitet: Fx hvilken mængde vand (l/s) produktet kan håndtere? 

2. Tæthed (fx tilslutninger, overgange mellem LAR-løsning og kloak) 

3. Styrke (fx trafiklast af dæksler, faskinekassette o.l) 

4. Permeabilitet  

a. fx vandgennemtrængelighed i l/s/m2 ved konstant vandstand for perme-

able belægninger 

b. Infiltrationsevne i andre typer anlæg 

5. Udvikling i permeabiliteten over tid 

6. Holdbarhed (fx ved forskellige temperaturskift, ved slitage som følge af fx 

transport af grus og sand) 
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7. Renseevne: Hvad er renseevnen af det pågældende produkt fx i forhold til fjer-

nelse af partikler med en velkendt partikelstørrelsesfordeling? 

8. Krav der defineres i forhold til det sted, hvor komponenten eller løsningen skal 

etableres. 

9. Krav i forhold til drift og vedligeholdelse af komponenten eller løsningen 

 

Det skal vurderes, om man vil teste en enkelt LAR-løsning eller et samlet LAR-an-

læg, der opbygges i fuld skala i laboratoriet, eller begge dele. Efter testen skal der 

udarbejdes en prøvningsrapport, der beskriver, hvordan kravene i Bygningsregle-

ment/miljølovgivning er opfyldt. Prøverne skal være reproducerbare. Dvs. under de 

samme betingelser, får man de samme resultater hver gang. 

Prøvningsrapporten kan eventuelt suppleres med frivillige godkendelsesordninger 

(fx VA-godkendelse, som ETA-Danmark står for) eller man kan få en Environmental 

Technological Verification (ETV), se https://www.teknologisk.dk/ydelser/etv-for-kli-

matilpasningsprodukter/39015. 

 

 

18.2 Test og dokumentation af LAR-anlæg på stedet (in-situ) 

Ved dimensionering og projektering af et LAR-anlæg tages der udgangspunkt i 

nogle forudsætninger, som skal sikre, at anlægget fungerer efter hensigten. De 

overordnede funktionskrav, som man kan stille til et LAR-anlæg er bl.a.: 

 

• Nedsivningsevnen 

• Vandfordeling i anlægget 

• Størrelse (volumen mindskes med tiden, hvis anlæggene ikke vedligeholdes) 

• Tømmetid  

• Transportevne i render 

• Transportevne i ledninger mellem anlægsdele 

• Renseevne (hvis LAR-anlægget har en rensende effekt) 

For de forureninger, der binder sig til partikler, kan der gennemføres test med mil-

lisil til dokumentation for, hvor små partikelstørrelser der kan udskilles i et specifikt 

anlæg fx en partikeludskiller 

 

Når et anlæg anlægges, vil det aldrig have fuld kapacitet fra starten. Når jorden er 

blevet bearbejdet, vil den naturlige struktur være ødelagt, og det kan tage 1-2 år 

inden jordens struktur er gendannet, og dermed at den målte nedsivningskapacitet 

er nået. Det gælder om at få naturen til at genskabe de naturlige kanaler eller til at 

opnå kontakt til eksisterende sprækkesystemer. Dette kan evt. hjælpes på vej ved 

at udlægge halm (fx rundt om faskinen) for at tiltrække regnorme, der medvirker 

til at genskabe kontakten til eksisterende sprækkesystemer. 

 

Det varer ligeledes 1-2 år inden plantedækket (fx i et regnbed) får ordentlig fat. I 

den periode vil faren for jorderosion være stor, ukrudtet vil gro, og røddernes evne 

til at løsne jorden mangler. Derfor må man påregne, at et LAR-anlæg vil have en 

lavere kapacitet i de første 1-2 år end den projekterede. Hvis anlægget derefter 

ikke fungerer efter hensigten, kan det blive nødvendigt at gennemføre test af an-

lægget for at se, hvad der er galt. 

   
 

https://www.teknologisk.dk/ydelser/etv-for-klimatilpasningsprodukter/39015
https://www.teknologisk.dk/ydelser/etv-for-klimatilpasningsprodukter/39015


  Side 83 af 124 

Figur 18.1. Regnbed lige efter etablering og efter 2 års vækst. 

 

 

Test af anlæg i felten 

Det er muligt at teste nedsivningsevnen, størrelsen på anlægget, tømmetid samt 

renseevnen, når test og dokumentation af LAR-anlægget skal ske på stedet (in-

situ). 

 

Nedsivningsevnen 

For at sikre sig, at nedsivningsevnen opretholdes i anlægget, er det en god ide at 

gennemføre infiltrationsmålinger fx hvert eller hvert andet år, så det kan vurderes, 

om nedsivningsevnen er uændret. Dette gælder både i grønne LAR-anlæg, hvor 

regnvandet nedsives direkte gennem jordlag, samt ved permeable belægninger. 

 

 
 

Figur 18.2. Infiltrationsevnen kan måles i felten 

 

 

Volumen 

De volumener, der er beregnet ved dimensioneringen, skal også være til stede i an-

lægget efter flere års funktion. Manglende eller dårlig vedligeholdelse vil medføre, 

at der aflejres materiale i anlæggene, så volumen mindskes med tiden. 

 

En kontrol af volumen kan ske ved opmåling af anlægget og beregning af volumen. 

Det kan også ske ved chokbelastning af anlægget, hvor man via en tankbil eller en 

brandhane tilfører anlægget et vist antal m3 vand, der kan indikere, om volumen er 

tilstrækkeligt.  

 

Tømmetid/skybrudstest 

Ved en chokbelastning af anlægget, hvor man via en tankbil eller en brandhane til-

fører anlægget et vist antal m3 vand i et bestemt tidsrum, kan tømmetiden også 

måles, og testen kan samtidig anvendes som en skybrudstest af anlægget.  

 

For faskiner kan testen gennemføres med en vandstandsmåler, der kan måle vand-

standen i selve faskinen (via opføringsrør) eller i sandfangsbrønden (forbundne 

kar). Via den kontinuerte vandstandsmåling kan det vurderes, hvordan udsivningen 

af faskinen forgår, og jordens infiltrationsevne kan beregnes. Desuden kan tømme-

tiden måles. 
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Figur 18.3. Volumen/funktion af et anlæg kan testes via en chokbelastning 

 

 

Renseevne 

Det er muligt at gennemføre test af et anlægs renseevne. Anlægget tilføres kunstigt 

”forurenet regnvand” i en bestemt mængde og koncentration, og efterfølgende må-

les der på, hvilke stoffer der er blevet tilbageholdt i anlægget. Det kunstigt forure-

nede regnvand kan designes mere eller mindre kompliceret alt efter hvilke rense-

funktioner, der ønskes testet. Københavns Universitet og Teknologisk Institut arbej-

der på at udvikle en såkaldt vejvandscocktail som ”standard forurenet vejvand”, 

som kan anvendes til at dokumentere renseevnen. 

 

Man skal have tilladelse fra kommunen til at gennemføre disse test. 

 

Overvågning 

Ved hjælp af små vandstandsmålere kan et anlæg overvåges, så det fx kan regi-

streres, hvor hurtigt efter etableringen anlægget opnår den forventede infiltrations-

kapacitet. Faskiner etableret i lerjord kan overvåges, så den virkelige kapacitet af 

anlægget kan beregnes. 

 

Regelmæssig infiltrationsmåling i vejbede kan give et fingerpeg om, hvornår filter-

jorden skal udskiftes. Her er det dog også mængden af forurening fra vandet, der 

spiller en rolle. Normalt vil filtermuld have en levetid på 15-40 år afhængig af foru-

reningsbelastningen. 
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Bilag 1: Forsyningens mulighed for at med-

finansiere klimatilpasningstiltag 

1.1 Medfinansieringsbekendtgørelsen  

Medfinansieringsbekendtgørelsen blev senest ændret ved bekendtgørelse nr. 159 af 

26. februar 2016, der trådte i kraft pr. 1 marts 2016. Beføjelsen til at medfinan-

siere projekter er pr. 1. januar 2015 ændret til, at forsyningerne kun kan deltage i 

finansiering af projekter, der fremgår af kommunens risikoplanlægning, medmindre 

anlæg uden for risikoområderne tjener til aflastning af kapacitet inden for ”risiko-

området”. 

 

Medfinansieringsbekendtgørelsen fra 2016 gør det muligt at søge om forhåndsgod-

kendelse af tillæg til projekter hos Forsyningssekretariatet. Herudover er det kun 

lovligt for forsyningerne at betale højest 75% af de samlede investeringsomkostnin-

ger for projekter i vandløb i byzoner og i og på veje (efter bekendtgørelsens § 4, 

stk. 2), der er nødvendige for håndtering af tag- og overfladevand, når der er ind-

gået aftale om projektet efter 1. januar 2016. Forsyningerne kan fortsat betale 100 

pct. af driftsomkostningerne ved sådanne projekter. 

 

Regel nr. 1 og 2 for medfinansiering 

Forsyningen kan kun medfinansiere alternative projekter i det omfang, den kommu-

nale risikokortlægning har påvist behov for afhjælpning. Alternative projekter uden 

for udpegede risikoområder, der kan tjene til afhjælpning af kapacitetsproblemer 

inden for et risikoområde, kan dog medfinansieres. 

 

Det valgte alternative projekt skal som alt overvejende hovedregel være billigere, 

set over den samlede levetid sammenlignet med et traditionelt anlæg, samt i for-

hold afskrivninger og vedligeholdelse mv. Hvis anlægget er en del af en større plan, 

der er den mest omkostningseffektive, er det som regel i orden, at enkeltprojekter 

ikke er det. 

 

 

1.2 Forsyningens mulighed for finansiering af klimaprojekter 

Forsyningerne kan med medfinansieringsbekendtgørelsen medfinansiere klimatil-

pasningsprojekter på veje, vandløb og rekreative områder. 

 

Forsyningerne kan kun medfinansiere anlægsudgifter til projektkomponenter, som 

er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag – og overfladevand. Det samme 

gælder principielt for driftsudgifter. 

 

Forsyningerne kan kun deltage i projekter, hvor udgifter til håndtering af tag- og 

overfladevand samlet set bliver mindre end de udgifter, der var forbundet med 

”sædvanlige traditionelle afledningsløsninger” – ”omkostningseffektivt”. 

 

Der skal foreligge en kommunal beslutning – fx. i en klimatilpasningsplan, spilde-

vandsplan eller en risikoplan, der fastlægger, at projektet er hensigtsmæssigt og 

omkostningseffektivt. Dette gælder også ved private projekter 

 

I det følgende er angivet eksempler på projekter, der kan medfinansieres: 

 

• Projekter, der ikke kan udføres af forsyningerne efter de ”normale” regler 

• Klimatilpasningsprojekter udføres på arealer, hvor forsyningerne som helt over-

ordnet udgangspunkt ikke kan udføre anlæg – dvs. på privat grund eller i veja-

realer  

• Projekterne vil typisk omhandle projektkomponenter, som forsyningerne som 

helt overordnet hovedregel heller ikke kan bidrage til – fx til finansiering af 
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vedligehold eller arbejder på private vandløb, inden for private grundejerfor-

eninger, kommunale/statslige parker, kommunale pladser og veje  

• Forsyningen kan således aldrig være projektejer 

• At forsyningen ikke kan handle på privat grund eller bruge midler på andet end 

traditionelle kloakeringsanlæg er også begrundelsen for at bekendtgørelsen 

handler om ”medfinansiering” – dvs. at forsyningen kan betale for anlæg af til-

tagene, men kan ikke etablere anlæggene, idet dette ikke kan anses som en 

hovedaktivet  

• Med den nyeste bekendtgørelse kan forsyningerne dog godt forestå driften af 

anlæggene, idet dette aftales mellem forsyning og projektejer. Dette synes be-

grundet i, at forsyningen ikke skal betale overpris for en vedligeholdelse, den 

selv kan udføre billigere 

 

Det er frivilligt for forsyningerne at deltage i medfinansiering. Forsyningerne kan 

ikke tvinges til projekterne via spildevandsplanen eller risikoplanlægningen. Forsy-

ningerne skal indgå en juridisk aftale om finansieringen med projektejeren.  

 

Forsyningerne bør ansøge Forsyningssekretariatet om et tillæg til prisloftet for lov-

ligt at kunne gå i gang med projektet. Ansøgningen er ikke et krav. Men hvis forsy-

ningen ikke søger, er der risiko for, at der ikke kan gives tillæg. Tillægget gives 

først, når omkostningerne er afholdte. Der kan også søges om en forhåndsgodken-

delse, se § 6 i bek. 159 og kapitel 3 i Forsyningssekretariatets vejledning. I ansøg-

ningen skal det sandsynliggøres, at det valgte projekt samlet set er mindst lige så 

effektivt, som et traditionelt anlæg – herunder både omkostningsmæssigt i forhold 

til spildevandshåndteringen, og at løsningen opfylder samme serviceniveau. Forsy-

ningerne skal kunne dokumentere, at de udgifter, de søger betalt af bidrag i hen-

hold til betalingsloven, er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfla-

devand. 

 

 

1.3 Omkostningsfordelingsregler for projekter i vandløb i 

landzone, projekter vedrørende vandløb i sommerhus-

områder og rekreative områder – bekendtgørelsens § 3 

Anlægs og driftsudgifter for sådanne projekter dækkes efter meromkostningsprin-

cippet. Spildevandsforsyningen dækker samtlige meromkostninger, der følger af 

særlige hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand. Spildevandsforsyningssel-

skabets andel af omkostningerne udgøres som følge heraf af de nødvendige om-

kostninger, som gør et kommunalt eller privat anlæg dyrere, end det ellers ville 

have været, hvis det ikke skulle håndtere tag- og overfladevand. 

 

Meromkostningsprincippet forstås med udgangspunkt i en sammenligning af, hvad 

det pågældende anlæg ville have kostet uden de tiltag, der alene tjener et klimatil-

pasningsformål. 

 

 
Basis omkostninger, som under alle omstændigheder ville skulle afholdes. 

 

 

 

 

 

Fordyrelse af et projekt fordi der skal håndteres tag- og overfladevand. 

Reguleringsmæssigt sondres der i forbindelse med omkostningsfordeling mellem 

projekter vedrørende vandløb i hhv. byzone og landzone og mellem projekter for 
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veje hhv. rekreative områder. Omkostningsfordelingsregler for projekter i vandløb i 

byzone og veje findes i Bekendtgørelsens § 4 – nødvendige omkostninger for hånd-

teringen af tag- og overfladevand. Anlægsomkostninger fordeles, hvis der både er 

”klimahensyn” men også rekreative hensyn: 

 

• Spildevandsforsyningerne skal alene finansiere 75% af de samlede, nødvendige 

investeringsudgifter til håndtering af tag- og overfladevand – og kun i udpe-

gede risikoområder, eller områder der indvirker på risikoområder 

 

Drift:  

 

• Alle omkostninger skal fordeles – også driftsomkostninger – men forsyningen 

kan alene dække omkostninger, der er dokumenterbart nødvendige til håndte-

ring af tag- og overfladevand 

 

De 2 principper 

Forskellen mellem § 3 og 4 i bekendtgørelsen om medfinansiering er:   

 

• At spildevandselskabet efter § 3 kun kan dække de direkte meromkostninger, 

som følger af, at et grundlæggende projekt er blevet ændret til også at omfatte 

klimakomponenter 

• At selskabet efter § 4 kan betale alle omkostninger, der er nødvendige for at 

gennemføre og opfylde klimatilpasningsformålet eller en forholdsmæssig andel 

af omkostninger af blandet forsyningsmæssig og kommunal/privat interesse. 

Det indebærer, at selskabet efter § 4 også betaler for eventuelle ændringer i 

det grundlæggende projekt, hvis disse ændringer er nødvendige for at kunne 

gennemføre klimatilpasningsformålet 

 

 

1.4 Ansøgning til forsyningssekretariatet 

Der skal sendes ansøgning til Forsyningssekretariatet om tillæg til prisloftet. Ansøg-

ningen skal indeholde:  

 

• Sandsynliggørelse af omkostningseffektivitet 

o Beskrivelse af hhv. traditionel afhjælpning og det valgte projekts respek-

tive omkostningseffektivitet – herunder opfyldelse af intentionerne bag æn-

dringen i betalingsloven 

o Overslagsberegning over omkostninger til anlæg, drift og vedligehold af de 

to metoder til afhjælpning – herunder opnåelse af samme serviceniveau 

• Aftalen mellem forsyning og projektejer – herunder betingelser for medfinan-

siering af drifts-/vedligeholdelsesomkostninger (inkl. budget over, hvilke dele af 

omkostningerne forsyningerne skal afholde). Fordelingen skal begrundes  

• Dokumentation for den kommunale beslutning om projektets hensigtsmæssig-

hed og omkostningseffektivitet 

 

Dokumenter, som skal vedlægges ansøgningen 

 

• Aftalen mellem forsyningen og kommunen eller en privat part  

• Hvis aftalen er indgået med en privat part, skal FS have en kopi af den kom-

munale beslutning 

• Dokumentation for afholdte udgifter til projektet (revisorerklæring) 

• Beskrivelse af det alternative projekt bl.a. formål og tiltag 

• Beskrivelse af levetid samt serviceniveau eksempelvis T=100 år 

• Kommunal risikokortlægning samt dokumentation for, at risikokortlægningen 

påviser behov for afhjælpning 

• Redegørelse for planzone (til afgørelse af om det er § 3 eller §4) 

• Budget for det alternative projekt med fordeling af omkostninger på drift og an-

læg samt fordeling mellem jer og projektejeren 

• Begrundelse for fordelingen af omkostningerne 
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• Beskrivelse og økonomisk overslag for billigste sædvanlig afhjælpningsløsning 

med samme serviceniveau som klimaprojektet 

• Oplysninger til vurdering af omkostningseffektivitet 

• Oplysninger om hvorvidt projektet låne- eller kontantfinansieres  

 

Når forsyningssekretariatet har godkendt projektet og tillæg til den økonomiske 

ramme, foretages følgende: 

 

• Projektejer (privat ejer eller kommune) etablerer, driver og vedligeholder pro-

jektet  

• Forsyningen betaler/finansierer efter principperne i §§ 3 og 4 projektejer for de 

dele af projektet, der vedrører overfladevandshåndteringen – men udfører i ud-

gangspunktet ikke anlægs- og driftsaktiviteter 

o Investeringsomkostninger afdrages over en periode på op til 25 år  

o Hvis projektejer har optaget lån, afdrages investeringsomkostninger over 

min. 10 år også selvom projektets levetid er kortere  

o Drifts og vedligeholdelse omkostninger betales 1 gang årligt i den periode, 

hvor projektet håndterer tag- og overfladevand  

• Forsyningen kan kun varetage udførelsen af anlæg til den alternative afhjælp-

ning i overensstemmelse med reglerne om tilknyttede aktiviteter, men kan, 

hvis det aftales med projektejer, varetage driften af spildevandsanlægget som 

en af forsyningens hovedaktiviteter mod betaling  

 

 

1.5 Eksempel på projekter godkendt i 2015 

Frederiksberg Kloak: Klimatilpasning af Prins Henriks Skole: 

 

• Projektets formål er at tilpasse skolens arealer, så der ikke sker skade på sko-

lens ejendomme ved større regnhændelser 

• Forsyningsselskabet afholder alle omkostninger til projektet efter § 4, da der 

udelukkende er tale om regnvandsrelaterede foranstaltninger  

 

HOFOR Spildevand København: Projektet er et led i den samlede klima- og sky-

brudssikring i området Vesterbro, Langegårds Å og Frederiksberg Øst: 

 

• I forbindelse med renovering af Enghave Park skabes der plads til opmagasine-

ring af skybrudsvand i parken ved etablering af et 26.000 m3stort bassin i par-

ken  

• Projektet er beliggende i et rekreativt område, hvorfor selskabet alene betaler 

merudgiften til håndtering af tag- og overfladevand jf. bekendtgørelsens § 3. 
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Bilag 2: Sikkerhedsfaktorer 

Ved dimensionering af store LAR-anlæg anbefales det, at der tages hensyn til usik-

kerheder i de anvendte beregningsmetoder vha. en faktor for statistisk usikkerhed 

samt en scenarieusikkerhed på fremtidens klima og byudvikling. På denne måde 

sikres det, at anlægget også i fremtiden vil opfylde kravene til de fastsatte accep-

table overbelastningshyppigheder. 

 

En sikkerhedsfaktor kan sammensættes af følgende: 

 

• Faktor for statistisk usikkerhed, herunder usikkerhed omkring regndata og mo-

del (oplandsbestemmelse, afløbskoefficient mv.) 

• Faktor for scenarieusikkerhed er en fællesbetegnelse for klimafaktor (tillæg for 

forøget regnintensitet som følge af klimaændringer) og sikkerhedsfaktor for be-

fæstelsesgrad (usikkerhed om fremtidig fortætning, dvs. fremtidig forøgelse af 

befæstede arealer) 

 

Den samlede sikkerhedsfaktor findes ved at gange statistisk usikkerhed og faktor 

for scenarieusikkerhed (klimafaktor ganget med faktor for fortætning) sammen. 

 

Ved den endelige fastlæggelse af eventuel sikkerhedsfaktor kan man vurdere, om 

det givne projekt er særligt følsomt for nedbørspåvirkninger, eller på anden måde 

har behov for ekstra sikkerhed, der bør tages højde for. 

 

 

2.1 Faktor for statistisk usikkerhed/modelusikkerhed 

Afhængigt af hvor godt oplandet og beregningsværdier er defineret, og regndata er 

fastlagt, vil den samlede faktor for modelusikkerhed ofte ligge i intervallet 1-1,3. I 

forbindelse med LAR-projekter må det forventes, at oplandet og regndata er velde-

fineret, så faktoren ligger i den lave ende, og som regel kan sættes til 1. Ved større 

anlæg, hvor der anvendes modelberegninger, kan faktoren have betydning 

 

 

2.2 Faktor for scenarieusikkerhed, klimafaktor 

Klimafaktorer bruges for at tage hensyn til de forventede kommende klimaændrin-

ger og ganges med de valgte regnintensiteter. 

 

Klimafaktoren ligger typisk i intervallet 1,1-1,4 for gentagelsesperioder mellem 2 år 

og 100 år og regnvarigheder mellem 10 minutter og 24 timer. I SVK29 redegøres 

der for, at klimafaktoren er afhængig af den givne gentagelsesperiode, og anbefa-

ler, for en fremskrivning af regndata til år 2100-niveau klimafaktorer på 1,2, 1,3 og 

1,4 for gentagelsesperioder på hhv. 2, 10 og 100 år, som vist i figur 2.1. Fakto-

rerne gælder for ved en teknisk levetid på anlægget på 100 år. 

 

 

Figur 2.1. Standard klimafaktorer jvf. SVK29 

 

 

I SVK30 er der formuleret nye anbefalinger til brugen af høje klimafaktorer som et 

øvre skøn for en planlægningshorisont på 100 år (se figur 2.2). Disse høje klima-

faktorer bruges til vurderinger i forbindelse med beredskabsplanlægning og worst-

 Gentagelsesperiode [T] 

 T = 2 år T = 10 år T = 100 år 

Klimafaktor 1,2 1,3 1,4 
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case simuleringer samt til at teste robustheden af forskellige projektforslag ved me-

get store anlæg. 

 

 

Figur 2.2 Høje klimafaktorer jf. SVK30. Bruges primært ved fx beredskab og worst-

case simuleringer 

 

 

De standard klimafaktorer, der er vist i figur 2.1, vurderes i SVK30 at være et rime-

ligt skøn i forbindelse med dimensionering med en planlægningshorisont på 100 år. 

Anbefalingen af standard klimafaktorer er dermed uændret i forhold de klimafakto-

rer, der blev anbefalet i SVK29. 

 

De ovennævnte klimafaktorer er beregnet for en fremskrivningshorisont/forventet 

teknisk levetid på 100 år. Dvs. en klimafaktor på 1,4 angiver, at regnen vil være 

40% kraftigere inden for 100 år, hvis der dimensioneres med en 100 års regn. Hvis 

der i et anlæg med 100 års levetid skal dimensioneres med en 10 års regn er kli-

mafaktoren 1,3, og altså 30 % mere regn, end vi kender i dag. 

 

Vurderes den tekniske levetid for anlæg at være kortere, fx 50 år, giver det kun 

den halve forøgelse svarende til 15 % forøgelse af klimafaktoren ved dimensione-

ring med en 10 års hændelse. Klimafaktoren kan derfor nedsættes til 1,15. 

 

Hvis man skønner, at fx et LAR-anlæg har en levetid på 20 år og skal dimensione-

res for en 10 års hændelse (T=10), kan den klimafaktor, der skal anvendes, bereg-

nes. 

 

Inden for en 100 års horisont forventes regnen af bliver 30 % kraftigere ved en 10 

års hændelse. Ved en levetid på 20 år vil regnen bliver 30x20/100 = 6 % kraftigere 

end i dag. Klimafaktoren bliver hermed 1,06 altså i praksis 1.1. 

På figur 2.3 kan disse klimafaktorer aflæses, hvis de er for besværlige at beregne. 

Mange kommuner angiver, at der altid skal bruges en klimafaktor på 1,3. Det skyl-

des, at det er den klimafaktor, de anvender, når de dimensionerer kloakker med 

lang levetid. Men det medfører rimelig stor overdimensionering, hvis den samme 

klimafaktorer anvendes på anlæg med fx kun 20 års levetid 

 

 
 

Figur 3. Klimafaktorens størrelse ved forskellige levetider af et anlæg og forskellige 

overbelastningshyppigheder 

 Gentagelsesperiode [T] 

 T = 2 år T = 10 år T = 100 år 

Klimafaktor 1,45 1,70 2 
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2.3 Faktor for scenarieusikkerhed, fortætning 

Fortætning kan forekomme hvor grønne arealer ændres til impermeable overflader, 

som fx p-pladser. Fremtidig inddragelse af ubefæstede arealer vil i nogle tilfælde 

være beskrevet i lokalplanerne. Hvor der ikke foreligger konkrete planer, må bidra-

get af fremtidig fortætning skønnes, fx 0-10 % forøgelse af befæstet areal svarer til 

en faktor på 1,1. Denne faktor skal ganges med klimafaktoren for at få en samlet 

faktor for scenarieusikkerhed. Faktoren for usikkerhed på fortætning anvendes nor-

malt ikke i forbindelse med LAR-anlæg 

 

 

2.4 Skal man altid anvende klima/sikkerhedsfaktor? 

Anvendelse af klimafaktor skal vurderes ud fra lokale forhold, og det er ikke altid 

nødvendigt at anvende klimafaktor: 

 

• Hvis oplandet er lille og hydraulisk ukompliceret, og konsekvenserne ved over-

svømmelser er små, så er anvendelse af klimafaktor ikke nødvendig (fx, hvor 

terrænet falder bort fra bebyggelsen, og der ingen øvrig bebyggelse er, eller 

hvor overbelastning ikke vil skade bygninger eller vigtige konstruktioner) 

• Hvis oplandet er hydraulisk kompliceret, men konsekvenserne ved oversvøm-

melser er små, så skal det vurderes, om anvendelse af klimafaktorer er nød-

vendig 

• Hvis oplandet er hydraulisk kompliceret, og konsekvenserne ved oversvømmel-

ser er store, så er anvendelse af klimafaktor nødvendig. 
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Bilag 3: Måling og beregning af jordbundens 

infiltrationsevne 

For at kunne dimensionere et LAR-anlæg skal jordens infiltrationsevne måles.  

Målingen af infiltrationsevnen skal udføres i den dybde, som nedsivning skal ske 

fra. Det kan fx være i bunden af et regnbed (fx 0,5 meter under terræn) eller i bun-

den af en faskine (fx 1,5 meter under terræn). Dette er afgørende for målingen, da 

infiltrationsevnen typisk aftager med dybden. Hvis man derfor måler infiltrationsev-

nen ved terræn, og man skal dimensionere og etablere en faskine, kan faskinen 

(der dimensioneres ud fra infiltrationsevnen) blive for lille. 

 

Infiltrationsevnen kan måles med en simpel nedsivningstest eller ved hjælp af et in-

filtrometer. Synkehastigheden i jorden måles og omregnes til jordens infiltrations-

evne, se beregningseksempel senere. 

 

 
 

Foto 3.1. Måling af infiltrationsevne kan ske vha. et infiltrometer 

 

 

Nedenfor beskrives de 2 målemetoder  

 

 

3.1 Simpel infiltrationstest 

 

 
 

Til testen skal der bruges vand, skovl, 

retskinne og målestok/tommestok. 

 

 
 

Målingen skal foretages ved bun-

den af det anlæg, der skal anlæg-

ges. Ved nedsivning i græsarealer 

fjernes græstørv. Der graves et 

hul på 25x25 cm. Hullet skal 

være ca. 30 cm dybt. 
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Jorden vandmættes ved, at der fyldes 

vand i hullet og der efterfyldes med 

vand, indtil synkehastigheden på van-

det er næsten konstant. I tørre perio-

der kan vandmætningen af jorden tage  

30 min eller mere. 

 

 
 

Der fyldes vand i hullet, så vand-

dybden er ca. 25 cm og der læg-

ges en retskinne over hullet. Der 

måles nu på, hvor meget vand-

spejlet synker i et vist tidsrum fx 

5-10 minutter. 

 

 
 

Synkehastingheden skal være ens ved 

to målinger efter hinanden, før resulta-

tet kan bruges. De to målinger skal fo-

retages ved samme højde af vandspej-

let. 

 

 

 

3.2 Infiltrationstest med infiltrometer 

 

 
 

Fjern jord/græs ned til bunden af det 

anlæg der skal anlægges. Ved nedsiv-

ning i græs kan der måles direkte på 

overfladen, eller man kan fjerne 

græstøven. 

 

 
 

Infiltrometret placeres på den 

plane overflade og bankes godt 

ned i jorden. 
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Der fyldes vand i begge kamre og der 

efterfyldes ind til vandspejlet i den in-

dre ring synker med en konstant ha-

stighed. I tørre perioder kan vand-

mætningen af jorden tage 30 min el-

ler mere. Når målingen gennemføres 

skal vandspejlet i den ydre ring hele 

tiden holdes ca. i niveau med vand-

spejlet i den indre ring via vandpå-

fyldning 

 

 
 

Nu kan målingen begynde. I den 

inderste ring er der anbragt et 

måleudstyr, hvor det direkte kan 

aflæses, hvor meget vandspejlet i 

den indre ring synker. Der måles 

nu på, hvor meget vandspejlet 

synker i et vist tidsrum fx 5-10 

minutter. Målingen bør foretages 

ved en vanddybde på 10-15 cm 

 

 
 

Synkehastingheden skal være ens ved 

to målinger efter hinanden, før resul-

tatet kan bruges. De to målinger skal 

foretages ved samme højde af vand-

spejlet. 

 

 

Når synkeevnen er målt, kan nedsivningsevnen beregnes, se nedenstående bereg-

ningseksempel. 

 

 

3.3 Beregningseksempel 

Der udføres en infiltrationstest på to forskellige steder ved bunden af anlægget hhv. 

prøve 1 og 2.  

 

Vandet synker 50 mm på 10 min. i prøve 1, og vandet synker 60 mm på 10 min i 

prøve 2. 
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Synkehastigheden for regnvand i prøve 1 i mm pr. sekund bliver: 

 

 

Synkehastigheden for regnvand i prøve 2 i mm pr. sekund bliver: 

 

Den infiltrationsevne (hydrauliske ledningsevne), som skal benyttes til dimensione-

ring af et nedsivningsanlæg for regnvand, er den mindste af de 2 værdier for hele 

anlægget, altså 8,3 x 10-5 m/s. 

 

For begge de viste målemetoder gælder det, at billederne viser de nemme målinger 

tæt på terræn. Hvis der skal måles fx ved bunden af en faskine 1 meter under jor-

den, så kan man som alternativ bore et hul med et stort jordbor/pælebor. Når hul-

let er i den rigtige dybde, skal jorden vandmættes. Derefter skal der findes en krea-

tiv metode til at måle vandspejlssænkningen. Det kan være en flyder monteret på 

en målestok, en elektronisk afstandsmåler, der måler til en flamingoplade på vand-

overfladen eller lignende. 

 

m/s 10 x 8,3 m/s0000833,0mm/s 0,0833
sek 60min x  10

 mm 50 5-

m/s 10 m/s00010,0mm/s 0,100
sek 60min x  10

 mm 60 4-
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Bilag 4: Nedbør og dimensionering af led-

ningsanlæg 

4.1 Måling af nedbør  

I Danmark er der blevet målt døgnnedbør siden slutningen af 1800-tallet, og ned-

børens intensitet er målt siden 1933. Det giver Danmark et unikt grundlag for at 

lave en korrekt dimensionering af afløbssystemer, bassiner og LAR-anlæg. 

 

Der er har været anvendt flere forskellige typer nedbørsmålere gennem tiderne, fra 

de helt simple til de nuværende fuldautomatiske målere. 

 

Det, der gør Danmark unikt i forbindelse med nedbør, er, at Spildevandskomitéen i 

samarbejde med DMI har opstillet 145 nedbørsmålere af typen Rimco, der måler 

nedbøren én gang hvert minut i en opløsning på 0,2 mm. Der er ingen andre lande, 

der har dette detaljerede kendskab til nedbørsdata. 

 

Data kan bl.a. bruges til modelberegninger med fx Mike Urban og Mike Flod, hvor 

man bl.a. kan kontrollere, at ledningernes dimensioner er korrekt i forhold til kom-

munens serviceniveau. 

 

Hvad er en Rimco-måler? 

En Rimco-måler er en nedbørmåler, der måler nedbøren hvert minut i en opløsning 

på 0,2 mm. Når det regner, ledes nedbøren ned i en tragt og videre via en hævert 

(syphon) til et vippekar med en ske i begge ender, der vipper, når skeen er fyldt. 

Måleren registrerer antallet af ”vip” hvert minut, og antallet af ”vip” sendes digitalt 

til en server på DMI. Herfra kan alle brugerne (abonnenterne) hente data i næsten 

real tid (fx 2 timer efter det pågældende vip). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1. Spildevandskomitéen har op stillet 145 nedbørsmålere af typen Rimco i 

Danmark, der måler nedbør hvert minut i en opløsning på 0,2 mm 

 

 

Årsmiddelnedbør 

Årsmiddelnedbøren er beregnet af DMI ud fra mere end 600 døgnnedbørsmålere i 

Danmark. I SVK 30 findes et kort over årsmiddelnedbøren.  
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Af kortet over årsmiddelnedbøren fremgår det fx, at det årligt regner 900 mm i 

Sydjylland, mens det årligt regner 500 mm på Sjællands Odde (Gniben), se figur 

4.2. 

 

Figur 4.2. Årsmiddelnedbør samt middelværdi af ekstremregn i Danmark (SVK 30) 

 

 

4.2 Hvad er en gentagelsesperiode? 

Et regnskyl har en varighed, som kan strække sig fra få minutter til flere dage. In-

den for regnskyllet varierer intensiteten, snart regner det kraftigt og snart svagt. I 

Danmark er der blevet gennemført nedbørsmålinger gennem mange år, og når 

disse målinger bearbejdes statistisk, kan man anvende resultaterne til dimensione-

ring. 

 

Nedbørsobservationerne kan opstilles i regnrækker, som er sammenhørende vær-

dier af regnintensitet og regnvarighed, der lige hyppigt nås eller overskrides. Ek-

sempler på nogle regnrækker ses i figur 4.3. Fx repræsenterer den første række 

regnvarigheder og regnintensiteter, som kun er forekommet 1 gang i løbet af 139 

år. 

 

Regnrække 
nr. 

Regnvarighed (minutter) Gentagelsesperiode (reg-
nen forekommer 1 gang på 
XX år): 

 5 10 15 20 25  

1 503 349 320 299 288  139 år 

A 350 280 240 205 172  20 år 

B 310 230 190 170 142  10 år 

C 260 190 160 128 108  5 år 

D 200 140 114 92 78  2 år 

E 150 110 88 72 61  1 år 

F 80 52 40 34 29  2 mdr. 

 

Figur 4.3. Konstaterede intensiteter i l/s/ha inden for faste regnvarigheder anbragt i 

rækkefølge med de største værdier øverst. Til højre er angivet, hvor mange år der 

(statistisk set) vil gå mellem hver gang, disse intensiteter forekommer - og måske 

overskrides 

 

 

Gentagelsesperioden (betegnes T) siger noget om sandsynligheden for, hvor ofte 

en regn forekommer.  

 

En regn med gentagelsesperiode på 1 år (dvs. T=1) er en regn, der netop forekom-

mer én gang på ét år. Dvs. en ét års regn har sandsynligheden 100% for at fore-

komme i løbet af ét år. 
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Gentagelsesperiode 
(T) 

Hyppighed (antal 
pr. år) 

 
Sandsynlighed for at regnen fo-

rekommer i løbet af et år 

½ 2 gange pr. år 200% 

1 1 gang pr. år 100 % 

2 1 gang hvert 2. år 50 % 

5 1 gang hvert 5. år 20 % 

10 1 gang hvert 10. år 10 % 

 

Figur 4.4 Tabellen angiver sandsynligheden for, at regnen forekommer i løbet af ét 

år for regn med forskellige gentagelsesperioder (T) 

 

 

4.3 Ledningsdimensionering og bestemmelse af kritisk kote 

De eksisterende afløbssystemer i Danmark er dimensioneret, baseret på en genta-

gelsesperiode for udnyttelse af fuldtløbende ledninger. Ved dimensionering af af-

løbssystemer efter regnrækker og den rationelle metode (”tid-arealmetoden) har 

der været tradition for at anvende regnrækken med gentagelsesperioden T = 2 år 

for fællessystemer og T = 1 år for separatsystemer. Gentagelsesperioderne gælder 

for forekomst af de kombinationer af middelintensitet og varighed, som er anført i 

regnrækkerne. Gentagelsesperioderne er relateret til overskridelse af ledningskapa-

citeten og ikke til den skadevoldene hændelse, som kunne være oversvømmelse i 

kældre eller på terræn (kilde: Afløbsteknik, 6. udgave, 2011, side 273). 

 

Denne dimensioneringsmetode har været konservativ og robust. Derudover har det 

været praksis at oprunde de resulterende ledningsdimensioner, hvilket i praksis har 

givet en stor sikkerhed imod opstemning. Den anvendte metode har været en reg-

nemetode, men efter indførelse af computer-modeller, har det været muligt i højere 

grad at efterligne virkeligheden.  

 
Spildevandskomitéens skrift nr. 27 var grundlaget for, at man ændrede praksis for di-
mensionering af afløbssystemer. Før skrift 27 dimensionerede man afløbssystemer ud fra 
forudsætning om, at rørene var fuldtløbende ved en bestemt regn (som beskrevet oven-

for), mens man i dag (efter skrift 27) dimensionerer afløbssystemer efter, hvor ofte der 
forekommer opstemning til fx terræn. 

 

I skrift 27 anbefales det at udføre beregninger i forhold til virkeligheden og derefter 

forholde sig til usikkerheden for den aktuelle beregning. Dette er fx muligt vha. mo-

deller som Mike Urban. 

 

Der skal i dag tages stilling til følgende ved dimensionering af afløbssystemer: 

 

• Hvilke funktionskrav skal afløbssystemet opfylde? Dvs. fastlæggelse af service-

mål for opstemning og hyppighed 

• Hvordan sikres det, at kravene er opfyldt? Dvs. fastlæggelse af beregnings- og 

sikkerhedsniveau for opfyldelse af de angivne servicemål 

• Hvilket beregningsniveau vælger man? 

 

Servicemål er politisk vedtagne mål gældende for alle borgere i kommunen. Krav til 

dimensionering bør opstilles af rådgivere og de enkelte forsyninger.  

 

 

4.4 Hvordan dimensioneres afløbssystemer 

Dimensionering af afløbssystemer foretages enten manuelt (”den rationelle me-

tode” også betegnet ”tid-areal-modellen”) eller ved brug af computerprogrammer. I 

mange tilfælde benyttes den fremgangsmåde, at systemet dimensioneres manuelt 

vha. den rationelle metode for regnskyl med T = 2. Derefter analyseres systemets 
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funktion vha. fx Mike Urban for at vurdere, om systemet lever op til målsætningen 

om opstemningshyppighed. 

 

Valg af beregningsmetode eller beregningsniveau 

Der henvises til Skrift 27 (side 18-19), hvor beregningsniveauet er beskrevet: 

 

• Beregningsniveau 1: Håndberegning/den rationelle metode samt landsregne-

række 

• Beregningsniveau 2: Dynamisk model samt CDS-regn 

• Beregningsniveau 3: Dynamisk model samt historiske regn) 

 

Hvad er servicemål? 

Servicemål er det mål, som kommunen vil overholde over for borgerne, fx ”Hvor 

ofte må der forekomme opstemning til et vist niveau”. Dermed er det afgørende at 

definere, hvornår der er tale om en ”opstemning”. 

 

En ”opstemning” defineres ud fra en kritisk kote, som fx kommunen eller forsynin-

gen vælger. Og den kritiske kote, der vælges, afhænger af det serviceniveau, som 

kommunen ønsker over for borgerne. 

 

Kritisk kote defineres ud fra nedenstående figur 4.5, der netop stammer fra SVK 

skrift 27 (Skrift 27 side 15): 

 

 
 

Figur 4.5. Definition af kritisk kote (kilde: SVK skrift 27 side 15) 

 

 

Af figur 4.5 fremgår det, at kritisk kote fx kan være ”terræn”, ”stueplan”, ”kælder” 

eller ”afstand til terræn”. 

 

Typisk vælger en kommune, at der i et fællessystem kun må forekomme opstem-

ning på terræn én gang hvert 10. år. Dette angiver det serviceniveau, som kommu-

nen vil love sine borgere. Der er i det tilfælde kun tale om ”opstemning”, hvis der 

kommer vand på terræn, da alt andet er uinteressant. Det er altså ikke interessant, 

hvis en borger får vand i kælderen. Her har kommunen valgt, at den kritiske kote 

er ”terrænkote”, og altså ikke fx kælderkote. 
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4.5 Ny dimensioneringspraksis er på vej med Spildevandsko-

mitéens skrift 31 

I det seneste skrift 31 diskuteres det, om det valgte serviceniveau skal være ens i 

hele kommunen, eller hvordan man evt. kan opdele kommunen efter den skadevol-

dende oversvømmelse. Det kan fx have meget større konsekvenser, hvis et hospital 

(fx) oversvømmes i forhold til en privat bolig. Dermed er der lagt op til, at dansk 

dimensioneringspraksis igen vil ændre sig til, at man dimensionerer afløbssystemer 

ud fra den skadevoldende oversvømmelse fremfor efter en ”oversvømmelse”. I så 

fald vil man skulle definere forskellige kritiske koter afhængigt af det pågældende 

opland. 
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Bilag 5: Spildevandskomiteen 

Spildevandskomitéen blev nedsat i 1944 og hører under Ingeniørforeningen i Dan-

mark (IDA). Spildevandskomiteen spiller en væsentlig rolle for afløbs- og spilde-

vandsteknikkens udvikling i Danmark. Spildevandskomitéens vigtigste opgave gen-

nem tiderne har været at registrere og behandle nedbørsdata, så de kan anvendes 

til dimensionering af afløbssystemer. 

 

Komiteen har taget initiativ til forsknings- og udviklingsopgaver og publiceret resul-

taterne ved udgivelse af en lang række skrifter, som er blevet anvendt til dimensio-

nering af afløbssystemer. Skrifterne har på mange områder været en afgørende 

forudsætning for udformning og udvikling af afløbssystemerne i Danmark. 

 

Der findes ingen dansk lovgivning, der stiller krav til hovedafløbssystemer. Det er 

kommunernes ansvar at definere den relevante kvalitet. En af Spildevandskomité-

ens vigtigste opgaver er derfor at beskrive praksis for, hvordan man dimensionerer, 

afløbssystemer og LAR-anlæg. Det er generelt anerkendt i Danmark, at Spilde-

vandskomiteens skrifter danner basis for krav til afløbssystemernes funktion. 

 

Læs mere her: 

http://ida.dk/content/spildevandskomiteen  

 

Læs Spildevandskomitéens skrifter her: 

http://ida.dk/content/spildevandskomiteens-skrifter  

 

Du kan læse mere om Spildevandskomitéens regnmålersystem her: 

http://www.dmi.dk/erhverv/anvendelse-af-vejrdata/spildevandskomiteens-regn-

maalersystem 

 

Du kan finde en oversigt over, hvilke nedbørsmålere, der findes i Danmark i årsno-

tatet for Spildevandskomitéens regnmålersystem her: 

http://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/Rapporter/TR/2016/DMI_Re-

port_16_3.pdf  

 

I årsnotatet fremgår det desuden, hvilken regnmåler der har registreret mest ned-

bør det pågældende år, samt i hvilken hændelse der er målt mest nedbør. Endelig 

kan man se, hvordan de enkelte nedbørsmålere har fungeret det pågældende år 

(nedbrud fx). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ida.dk/content/spildevandskomiteen
http://ida.dk/content/spildevandskomiteen
http://ida.dk/content/spildevandskomiteens-skrifter
http://ida.dk/content/spildevandskomiteens-skrifter
http://www.dmi.dk/erhverv/anvendelse-af-vejrdata/spildevandskomiteens-regnmaalersystem/
http://www.dmi.dk/erhverv/anvendelse-af-vejrdata/spildevandskomiteens-regnmaalersystem/
http://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/Rapporter/TR/2016/DMI_Report_16_3.pdf
http://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/Rapporter/TR/2016/DMI_Report_16_3.pdf
http://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/Rapporter/TR/2016/DMI_Report_16_3.pdf
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Bilag 6: Dimensionering af LAR-anlæg 

6.1 Spildevandskomitéens regneark 

Før 2011 benyttede man Spildevandskomitéens skrift nr. 25 (udg. 1995) til at 

dimensionere LAR-anlæg, der primært bestod af faskiner. Metoden var kompleks og 

besværlig. 

 

I år 2011 fik Spildevandskomitéen (forkortes SVK) udarbejdet et regneark til 

dimensionering af de 4 typiske LAR-anlæg: Faskiner, regnbed, grøfter og 

permeable belægninger. 

 

Der er udarbejdet 2 forskellige versioner af regnearket: 

 

Den ”almindelige” version findes her:  

http://www.laridanmark.dk/dimensionering-af-lar-anlaeg/31582 (midt på siden). 

Kloakmesterversionen findes her (samme link):  

http://www.laridanmark.dk/dimensionering-af-lar-anlaeg/31582 (nederst på 

siden). 

 

 

6.2 Forudsætninger for brug af regnearket 

SVK anbefaler, at man ved dimensionering vælger en dimensionsgivende regn, der 

har en gentagelsesperiode, der mindst svarer til områdets serviceniveau for 

opstuvning til terræn svarende til 10 år. Det er dog kommunen, der bestemmer, 

hvilken gentagelsesperiode der skal dimensioneres for i den enkelte kommune, og 

her ligger det oftest på 5-10 år, se bilag 4.  

 

Regnearket bruger en statistisk regnrække som beregningsgrundlag og ikke en 

historisk regnserie. I Kloakmesterversionen skal man selv skønne en årlig nedbør 

udfra et kort over nedbør nederst i regnearket. I den ”almindelige” version er 

regndata på kommuneniveau indbygget i regnearket, og der er medtaget flere 

regnhændelser (SVK skrift 30).  

 

Regnearket udregner dimensionerne på bagrund af statistik over enkelthændelser, 

og tager højde for koblede regn ved at lægge 20 % til opstuvningsvolumenet. Hvis 

tømmetiden af et anlæg bliver meget lang (ca. 28 døgn), vil systemet meddele, at 

jorden formentlig ikke er egnet til nedsivning i det valgte anlæg. Man kan så vælge 

en anden anlægstype eller anvende modelberegninger med historiske regnserier. 

 

En forudsætning for brug af regnearket er, at anlægget ligger 1-2 meter over 

grundvandsspejlet. Hvis grundvandsspejlet er højere, må man tage højde for dette 

ved fx at øge volumen, øge nedsivningsarealet eller overveje at lave en anden type 

anlæg. 

 

Hvis man er i tvivl om et anlæg er et regnbed eller en grøft, anbefales det at 

beregne begge dele, samt at vælge det største volumen. Hvis anlægget er 

opbygget på en måde, der ikke er dækket af de nævnte typer, må man anvende 

regnearket til et skøn. 

 

Hvad er forskellen på kloakmesterversionen og den ”almindelige” version 

af SVK regnearket? 

Som bruger er der umiddelbart to forskelle på den ”almindelige” version af SVK-

regnearket og Kloakmesterversionen. 

 

I Kloakmesterversionen indtaster man resultatet af synketesten (dvs. antal mm og 

antal minutter), og så beregnes jordens infiltrationsevne automatisk. 

http://www.laridanmark.dk/dimensionering-af-lar-anlaeg/31582
http://www.laridanmark.dk/dimensionering-af-lar-anlaeg/31582
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I den almindelige version indtastes resultatet af nedsivningstesten omregnet til 

meter pr. sek (som fx 1,0 x 10-6 m/s)  

I kloakmesterversionen er sikkerhedsfaktoren som standard sat til 1,1. Det er dog 

muligt at ændre på denne, hvis man går ind under fanebladet ”Beregn” og indtaster 

en anden sikkerhedsfaktor i feltet B9. 

I den almindelige version kan man direkte indtaste, hvad sikkerhedsfaktoren skal 

være (feltet B6). 

 

Regnearket er beregnet til dimensionering af enkelte anlæg fx et regnbed, en 

faskine ol. Hvis man ønsker at dimensionere serieforbundne anlæg, er 

fremgangsmetoden angivet i kapitel 15. 

 

 

6.3 Dimensionering af LAR-anlæg 

 

6.3.1 Dimensionering af regnbed 
Der skal anlægges et regnbed i Odense. Kommunen stiller krav om, at regnbedet 

skal overholde en gentagelsesperiode på 10 år, og at sikkerhedsfaktoren skal være 

1,1. Husets tagareal er 250 m2, og jordens nedsivningsevne er 5x10-6 m/s. Der er 

25 m2 til rådighed til regnbedet. Hvor dybt bliver det? 

 

Alle de kendte tal indtastes i SVK-regnearket, se figur 6.1. Der klikkes på ”Beregn”. 

Det kontrolleres, at alle felterne under ”beregningstjek” (F7-F10) skifter fra rød til 

grøn. Resultatet bliver, at regnbedet bliver 0,45 m dybt. Volumen kan aflæses til 

11,3 m3 og tømmetiden til 25 timer. 

 

 
 

Figur 6.1. Dimensionering af regnbed 

 

 

6.3.2 Dimensionering af regnbed udformet som en grøft 
Der skal anlægges et regnbed udformet som en grøft i Odense. Kommunen stiller 

krav om, at regnbedet skal overholde en gentagelsesperiode på 10 år, og at sikker-

hedsfaktoren skal være 1,1. Husets tagareal er 250 m2, og jordens nedsivnings-

evne er 5x10-6 m/s. Grøften skal være 2 meter bred og der er plads til en længde 

på 25 meter. Hvor dyb bliver grøften? 
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Alle de kendte tal indtastes i SVK-regnearket, se figur 6.2. Der klikkes på ”Beregn”. 

Det kontrolleres, at alle felterne under ”beregningstjek” (F7-F10) skifter fra rød til 

grøn. Resultatet bliver, at grøften bliver 0,49 m dybt. Volumen kan aflæses til 12,2 

m3 og tømmetiden til 24 timer. 

 

 
 

Figur 6.2. Dimensionering af regnbed udført som grøft 

 

 

6.3.3 Dimensionering af nedsivning i græsplæne 
Der skal anlægges nedsivning i en græsplæne i Odense. Kommunen stiller krav om, 

at anlægget skal overholde en gentagelsesperiode på 10 år, og at sikkerhedsfakto-

ren skal være 1,1. Husets tagareal er 250 m2, og jordens nedsivningsevne er  

5x10-6 m/s. Det kan i dette tilfælde accepteres, at der står ca. 10 cm vand på plæ-

nen hvert 10 år. Hvor stort et græsareal skal der anvendes? 

 

Alle de kendte tal indtastes i SVK-regnearket, se figur 6.3. Her skal beregningen 

vedr. regnbede anvendes. Man kan ikke beregne arealet direkte. Græsarealet gøres 

gradvist større, til man har fundet, den ønskede dybde på 0,10 m. 

Resultatet bliver, at græsarealet skal være ca. 100 m2. Volumen kan aflæses til 9,7 

m3 og tømmetiden til 5 timer. 
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Figur 6.3. Dimensionering af nedsivning i græsareal 

 

 

6.3.4 Dimensionering af serieforbundne anlæg: nedsivning i faskine 

og græsareal 

 

 
 

Figur 6.4. Skitsetegning af serieforbundet anlæg med overløb fra faskine til græs-

areal 
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Ved etablering af et anlæg på Bornholm ønskes al regnvand fra en bygning på 350 

m2 håndteret ved lokal nedsivning i faskine og på et græsareal.  

Der er stillet krav om, at det samlede anlæg (faskine og grønt areal) skal kunne 

håndtere en gentagelsesperiode på 10 år med en klimafaktor på 1,3. Jordens ned-

sivningsevne er 5,5x10-6 m/s ved faskinen og 5,0x10-6 m/s i græsarealet.  

 

Man ønsker fra bygherres side ikke, at der står vand på terræn hver gang det reg-

ner. Der skal derfor etableres en faskine, som skal modtage vandet fra tagarealet 

og håndtere en gentagelsesperiode til 1 år. Når det regner mere end faskinen er di-

mensioneret til, skal der være overløb til græsarealet. 

Græsarealet er helt vandret og kan holde på vandet med en opstuvning på 3 cm. 

Det kan derfor antages, at det fungerer som et regnbed med en vanddybde på 3 

cm. OBS. Faskinen må ikke ligger under græsarealet, som faskinen har overløb til.  

 

Se figur 6.4 for yderligere oplysninger. 

 

Først beregnes faskinens størrelse, der bliver 15,4 meter se figur 6.5. Faskinen har 

en tømmetid på 28 timer. 

 
 

Figur 6.5. Ved at indsætte de givne værdier i SVK-regnearket fås faskinens stør-

relse 

 

 

For at kunne beregne, hvor stort græsarealet skal være for at opfylde kommunens 

krav til gentagelsesperioden på 10 år, beregnes først hvor meget tagareal den di-

mensionerede faskine til en 1-års regn kan håndtere af en 10-års regn. 

Se beregning i figur 6.6. Arealet bliver 184 m2. 
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Figur 6.6. Viser at 184 m2 tagareal ved en 10-års regn svarer til samme dimensio-

ner af faskinen ved 350 m2 ved en 1-års regn 

 

 
Det areal, som græsarealet skal håndtere, er derfor (350m2 – 184m2) = 166 m2 

Græsarealet beregnes som et regnbed, der kan håndtere en opstuvning på 3 cm. 

Det nødvendige græsareal til at håndtere de sidste 166 m2 tagareal beregnes til 

437 m2, og tømmetiden for græsarealet er 2 timer. 

 

 
 

Figur 6.7. Beregninger af det nødvendige græsareal 

 

 
6.3.5 Dimensionering af vejbede 
Der kan anvendes 2 forskellige metoder til dimensionering af vejbede:  

 

• En simpel overslagsberegning 

• En mere nuanceret beregning 

 

Eksempel 1: Den simple beregning 

Et vejbed ligger i Odense. Det skal afvande 150 m2 vej. Jorden under faskinen har 

en hydraulisk ledningsevne på 1x10-6 m/s og filterjorden mellem vejbedets bund og 

faskinen er 0,3 meter tykt og har en hydraulisk ledningsevne 1x10-5 m/s. Vejbedet 

har en dybde mellem terræn og filterjord på 0,25 m. 
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Vejbedet skal dimensioneres til en 10-årshændelse. Der regnes med en klimafaktor 

på 1,1. Dimensionerne af den underliggende faskine er: Bredde=1 meter, 

Højde=1,5 meter. 

 

 
 

Figur 6.8. Skitse af vejbed, hvor der ikke regnes med magasinering i det øvre 

vejbed 

 

 

Ved den simple beregning forudsættes det, at der ikke sker opmagasinering eller 

forsinkelse i regnbedet. Al vand løber direkte i faskinen gennem overløbet i vejbe-

det. 

 

 
 

Figur 6.9. Dimensionering af faksine 

 

 

Som vist i figur 6.9 bliver faskinen 7,4 meter lang. Så vejbedet bliver 7,4 x 1 meter 

og har et volumen på 11 m3 . 

 

Denne faskine vil blive overdiemsnioneret, da der ikke tages hensyn til  

forsinkelse/volumen af regnbedet. 
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Eksempel 2: Beregnet som serieforbundne anlæg med et overjordisk 

regnbed med 25 cm dybde 

 
 

Figur 6.10. Skitse af vejbed 

 

 

Filterjorden har en infiltrationsevne på 1x10-5 m/s. Først dimensioneres vejbedet 

ved terræn. Der regnes med et vejbed med en bredde på 1 meter og en dybde på 

0,25 meter. Tykkelsen af jorden i vejbedet er 0,30 m. 

 

Overbelastning af vejbedet ved T=1 medfører, at størrelse af vejbedet bliver 10 m2  

og med en bredde på 1 meter vil det blive 10 m langt se figur 6.11. 

  

Af figuren kan det også ses, at regnvarigheden ved denne hændelse er 2,3 timer. 

Dette er kortere end transportiden af vandet gennem filterjorden. Denne transport-

tid er:  

 

T=0,30/1x10-5 m/s/60x06 = 8,3 timer. 

 

 
 

Figur 6.11. Dimensionering af vejbedet over faskinen 

 

 

Hvor stor skal den underliggende faskine så være for at det samlede anlæg 

(regnbed og faskine) kan håndtere en 10 årshændelse? 

 

Først beregnes, hvor stort et opland vand fra et vejbed med målene 10 m2 og en 

dybde på 0,25 meter kan klare ved en 10-års hændelse. 

Det kan klare 75 m2, se figur 6.12. Her er regnvarigheden 1,93 time. Så her når 

vandet ikke gennem filtermulden inden vejbedet løber over ned til faskinen.  
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Figur 6.12. Vejbedet alene kan håndtere 75 m2 vejareal ved en 10 års hændelse 

 

 

Der er derfor 75 m2 tilbage, der skal håndteres i den underliggende faskine, ved en 

10-års hændelse. 

 

Med en bredde på 0,5 meter og en dybde på 0,6 meter, skal faskinen derfor være 

9,1 meter lang, og har et volumen på 2,7 m3.  

 

 
 

Figur 6.13. Den underliggende faskine skal være 9,1 m lang 

 

 

Denne metode kan anvendes, så længe transporttiden for regnvandet gennem 

regnbedet er kortere end den dimensionsgivende regntid. Hvis regnvarigheden 

bliver længere end transporttiden gennem regnbedet bliver den underliggende 

faskine i dimensioneringssituationen belastet med både nedbør og nedsivende 

regnvand fra regnbedet. 

 

Transportid gennem 30 cm filterjord: 

K=10-5  T= 8 timer 

K=10-4  T= 0,8 time 

 

6.3.6 Dimensionering af runde faskiner 
I SVK-regnearket findes kun firkantede faskiner, så hvad gør man, hvis man skal 

dimensionere en rund faskine fx udsivning gennem et permeablet betonrør? Man 

kan ikke umiddelbart oversætte et rundt rør til en firkantet faskine med samme 

areal. 

Det foreslås, at man anvender følgende fremgangsmåde: 

 

• Find arealet af det runde rør/brønd 
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• Find kvadratroden af arealet. Så har man B og H ved udsivning fra et liggende 

rør og B og L, hvis det drejer sig om udsivning fra en brønd 

• Derefter kan den ønskede længde findes for et liggende rør 

• For en brønd indtastes B og H, hvor H er dybden af brønden. Derefter justeres 

oplandsstørrelsen så B=L 

 

Bemærk, at her skal der regnes med udsivning fra faskinens bund og at hulrums-

procenten er 100. 

 

Eksempel 1 

En faskine bestående af betonrør med dimension ø1000 mm skal afvande en parke-

ringsplads på 300 m2 i Odense. Klimafaktoren er 1,1 og overbelastningshyppighe-

den T=10. Jordens infiltrationsevne er 5x10-6 m/s. 

 

Infiltrationsrørets areal er: π x d2 /4= 0,785. √0,785= 0,89 m. Dette er højde og 

bredde af faskinen. 

 
Af figur 6.14 kan det ses, at faskinen skal være 15,4 m lang. 

 

 
 

Figur 6.14. Beregning af længden af en cirkulær liggende faskine 

 

 

Eksempel 2 

Tag samme eksempel som før blot med en faskine, der består af en 3 meter dyb 

brønd med en diameter på 1 meter. Hvor stort et areal kan der tilsluttes til denne 

brønd? 

 

Bredden af faskinen bliver som i forrige eksempel 0,89 m. Derefter må man regne 

igennem et par eksempler, til længden på faskinen passer med dybden af brønden, 

se figur 16.15. Den runde faskine kan tilsluttes et oplandareal på 60 m2 

 

 
 

Figur 16.15. Beregning af en lodret rund faskine 
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6.4 Dimensionering af vandrender 

Vandføringsevne i vandrender kan beregnes med Manning formlen. Dette er aktu-

elt, hvor der er risiko for, at vandet løber over og kan medføre skade på bygninger 

eller andre værdier. 

 

Manningformlen lyder:   V= M x R2/3 x I1/2 

 

Hvor: 

M = Manningtallet 

R = Hydraulisk radius af renden (i meter)  

I = Vandrendens bundliniefald (i promille) 

 

Hydraulisk radius er en beregningsmæssig størrelse, der indgår i hydrauliske be-

regninger. Hydraulisk radius er defineret som arealet A af det gennemstrømmede 

tværsnit, divideret med længden P af den beskyllede omkreds, dvs.: 

Hydraulisk radius = gennemstrømningsareal/beskyllet omkreds. 

 

  
 

Figur 6.16. Hydraulisk radius. 

 

 

Manningtallet er et mål for, hvor ru overfladen på vandrenden er. Jo glattere 

vandrendes overflade er jo større Manningtal. Eksempler for Manningtal er vist i fi-

gur 6.17. 

 
Materiale Manningtal 

Glat beton 70-100 

Ru beton/fliser/belægningssten 100- 

Græsrender (græsset slåes) 33-55 

Græsrender med bevoksning 40 

 

Figur 6.17. Eksempler på Manningtal for vandrender 

 

Når man skal beregne rendebredden og –dybden, kan det fx gøres ved brug af 

Uponors beregningsprogram, se http://beregn.uponor.dk/manning  se eksemplet. 

 

6.4.1 Eksempel 
En åben betonrende skal transportere regnvand fra et tagnedløb, der afvander et 

tagareal på 70 m2. Ved en dimensionering er det givet, at vandrenden har en 

bredde på 200 mm og en dybde på 20 mm. Vandrenden skal kunne håndtere en 2-

års regn (T = 2 år, svarende til en regnintensitet på 140 l/s/ha).  

 

Vandføringen beregnes ud fra landsregnerækkerne med en varighed på 10 minut-

ter). 

 

Vandføring: 70 x140/10.000 = 0,98 l/s 

 

Der gennemføres nu en beregning med Uponors beregningsprogram. Der vælges 

åbne ledninger, trapezformet tværsnit samt overfladen ”betonklædte kanaler, for-

sænkede nitter, udjævnede”, idet der anvendes præfabrikerede betonrender. 

 

Promillefaldet 3‰ valgt. 

 

R 

http://beregn.uponor.dk/manning
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Med rendebredden på 200 mm og en dybde på 20 mm, kan vandrenden håndtere 1 

l/s, se figur 6.18. Vandrenden kan således håndtere vandet fra taget. 

 

 
 

Figur 6.18. Beregning af vandrendens fald 

 

 

I praksis vil man vælge et større fald på renden, da terræn tæt på huse gerne 

skulle falde med 20-25 o/oo. 

 

 

6.5 Dimensionering af sandfang 

I forbindelse med mindre faskiner vil en nedløbsbrønd være tilstrækkelig. Ved min-

dre befæstede arealer benyttes ø315 nedløbsbrønde med sandfang på 70 liter. 

En sandfangsbrønd ø 315 mm kan afvande 3-400 m2 areal. Ved større befæstede 

arealer udføres sandfang i ø1000-ø1500 brønd.  

 

Store sandfang dimensioneres, så tilførte bundfældelige stoffer kan nå at synke til 

bunds i sandfanget. Som hovedregel skal overfladen på store sandfang være på  

0,4 m2 pr. l/s af den dimensionsgivende vandstrøm.  

 

Minimumsvolumener for store sandfang til eksempelvis vejafvanding (Vmin) kan 

bestemmes efter formel:  

 

V
min 

(liter)= q
R,d 

x 100   

 

q
R,d 

= dimensionsgivende regnvandsstrøm i l/s.  

 

Sandfang skal udformes, så der både er plads til bundfældning og til opbevaring af 

det bundfældede materiale.  

 

Volumen af et sandfang kan fastsættes som volumen mellem væskeoverflade og 

bund, under forudsætning af at sandfanget tømmes, når det er ½ fuldt. 

Hvis der ikke er fastlagt tømning af sandfang, bør der afsættes et ekstra volumen i 

sandfanget til udskillelse, fx 0,5 m. under væskeoverfladen som vist i figur 6.19. 
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0,5 m

1 2  
Figur 6.19. Volumen i et sandfang. 1. Volumen under forudsætning af at sandfanget 

tømmes, når det er ½ fuldt. 2. Volumen under forudsætning af at der ikke er fastlagt 

tømning 

 
 
Opholdstid 

I forbindelse med større sandfang er det vigtigt, at udforme sandfanget, så op-

holdstiden bliver så lang som mulig (bedre bundfældning). Den teoretiske opholds-

tid i et sandfang kan beregnes ud fra: 

 

Vandstrøm

Volumen
=Opholdstid  

 

Den vandstrøm, der benyttes i dette tilfælde, er den vandstrøm, der anvendes til 

dimensionering af ledningerne opstrøms for sandfanget.  

 

Den faktiske opholdstid er altid mindre end den teoretiske, idet der som regel er en 

del "døde områder" i et traditionelt sandfang, hvor der ikke er gjort noget for at 

fordele og dæmpe vandstrømmen. I et almindeligt cirkulært sandfang anslås det, at 

den faktiske opholdstid er 40-50 % mindre end den teoretiske. Forskellige foran-

staltninger fx indløbsskot, tværplader mv. kan øge den faktiske opholdstid i et 

sandfang. 
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Bilag 7 Retningslinjer for valg af planter 

7.1 Rammer for plantevalget i LAR-anlægget 

 

Valg af planter til LAR-anlæg følger overordnet set fuldstændig de samme grund-

principper som valg af beplantning i andre sammenhænge. Jord-, vand/fugt-, lys- 

og skyggeforhold er grundlæggende for, hvilke planter der kan anvendes.  

 

Man skal være særligt opmærksom på vanddynamikken i forbindelse med plante-

valg til LAR- anlægget, og om der er særligt drænende forhold i bedet. Disse for-

hold vil blive bestemt under dimensioneringen, og valget af opbygningen af bedet, 

og det er med udgangspunkt i disse forhold, at plantevalget kan foretages. 

 

Før der tages stilling til beplantning er det derfor essentielt, at dimensioneringen og 

opbygning af bedet er på plads. 

 

7.1.1 Merværdi og regnbedets visuelle fremtræden 
Der vil ofte være en forventning til bedets visuelle fremtræden, der gør det vigtigt 

at kunne vælge rigtig beplantning. I nogen sammenhænge ønskes et særligt udtryk 

for at bidrage med prydværdi eller for at understøtte bynatur gennem introduktion 

af plantearter med bestemte egenskaber. 

 

I de situationer, hvor det ønskes at bestemme beplantningen i bedet for at opnå en 

bestemt merværdi, vil det være vigtigt, at beplantningen rent planteteknisk sam-

mensættes rigtig. Dette er både vigtig i forhold til visuelle frodige udtryk af bedet, 

men også driftsmæssigt. Hvis beplantning ikke trives, eller ikke lukker ordentligt til, 

vil andre arter kunne overtage. Enten skal der bruges meget energi på at holde 

dem ude gennem drift, eller også vil bedet ikke give det udtryk eller oplevelse, der 

var ønsket i projektet.  

 

7.1.2 Er der altid behov for at vælge planter til regnbedet? 
Hvis et regnbed ikke beplantes, vil planter, der kan klare forholdene i bedet, med 

tiden finde deres plads. Rent vandteknisk kan problematikken ved at lade planterne 

indfinde sig af sig selv, være at bedet er mere sårbart overfor skylleskader, indtil 

en beplantning har etableret sig. Hvis skylleskader ikke er noget problem, er der 

rent vandteknisk ikke noget i vejen for at lade beplantningen indfinde sig af sig 

selv. Beplantning, der kommer af sig selv, har også noget at byde på, og kan fx i 

nogen tilfælde have betydning for særlige dyrearter i byen.  

 

Drift af bede med beplantning, der kommer af sig selv, vil kunne holdes ret eksten-

siv, men det vil være vigtigt at være opmærksom på, at hvis invasive plantearter 

indfinder sig, så har man pligt til at fjerne disse. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan 

man læse mere om invasive arter og bekæmpelse af disse. http://mst.dk/natur-

vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/. 

 

Hvis man er i et område, hvor man ønsker at sikre jorden, og gerne vil have et hur-

tigt plantedække, kan det være en god ide at beplante regnbedet. 

 

7.1.3 Jordforhold, vandynamik og fugtforhold 
De informationer, der er behov for til valg af beplantning til LAR- anlæg, vil være: 

Hvordan er jordforhold og vanddynamikken i bedet, eller med andre ord: Hvor ofte 

og hvor meget vand kommer der til bedet, samt hvor hurtigt er det væk igen. 

Denne information er en af de væsentligste nøgler til at finde frem til de planter, 

der kan anvendes.  Med disse informationer i hånden vil en plantekyndig person 

ofte kunne finde frem til, hvilke planter der kan anvendes. Planteskolerne ligger 

også ofte inde med stor viden og kan hjælpe.  

 

http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/
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Der er også andre informationer, der er væsentlige i forhold til sammensætning af 

en beplantning, fx sol og skygge forhold, der beskrives nedenfor, men disse er dog 

ikke særlige for LAR-anlæg men helt generelle i forhold til planlægning af beplant-

ninger. 

 

Vanddynamikken og fugtforholdene afklares med den nedvisningstest, der udføres i 

starten af planlægningsfasen. Den efterfølgende dimensionering af bedet vil være 

bestemmende for den maksimale vandmængde, der vil optræde i bedet. Ligeledes 

viser dimensioneringen, hvor hurtigt vandet forsvinder igen. 

 

7.1.4 Bedets opbygning 
Den måde bedet opbygges på, har stor betydning for plantevalget. Opbygges det 

med en underliggende faskine, eller tilføres der grus til vækstlaget, vil forholdene 

være tørre. Det er derfor vigtigt, at den, der skal vælge beplantningen, er bekendt 

med bedets opbygning. 

 

7.1.5 Bedets udformning 
Bedets dybde og overløb vil have betydning for, hvor højt vandet vil stuve op, før 

det nedsiver. Der vil være nogle planter, der kan klare at blive oversvømmet i hø-

jere grad end andre. Ofte vil det i forhold til plantevalg være anbefalelsesværdigt, 

at bedet ikke er dybere end 20 til 30 cm, da meget få planter kan overleve over-

svømmelser med så høj vandybde, hvis det sker ofte.  

 

7.1.6 Placering (sol-skygge) 
Beplantningen i et LAR-anlæg skal, som enhver anden beplantning kunne trives 

med den mængde sol, der er på stedet. Dette ses også i naturen, hvor der er stor 

forskel på de planter, der vokser i den skyggefulde skov i modsætning til den åbne 

eng. Der vil for LAR anlæg også være stor forskel på, hvor det er placeret. I grønne 

områder, som haver eller parker er det vigtigt at notere, om LAR-anlægget er pla-

ceret i et solfyldt eller skyggefuldt område. I forhold til vejbede langs åbne vej-

strækninger skal beplantningen i de fleste sammenhænge kunne klare fuld sol, men 

den kan være påvirket af skygge i tilfælde af vejtræer. Det er vigtig at sammen-

holde fugt og skygge forholdene i LAR-elementet, og finde planter der passer der 

til. 

 

Nogle planter trives i skygge. Andre har det fint med kun at få sol den halve dag. 

Naturtyper kan i denne sammenhæng være en guide i plantevalget. Hvilke planter, 

der passer til de givende forhold, kan slås op i forskellig litteratur, og der kan fås 

hjælp af grønne folk eller planteskoler. 

 

7.1.7 Næringsstoffer 
Planter skal bruge næringsstoffer for at fungere, nogle planter kræver meget, andre 

kan klare sig med meget lidt. Planterne optager næringsstofferne fra jorden gen-

nem rødderne. Hvilken jord beplantningen etableres i, og hvor meget næring, der 

bliver ført til LAR-anlægget gennem regnvandet, vil være vigtige faktorer i denne 

forbindelse.  

 

Der skal vælges planter, der kan trives under mere næringsfattige forhold ved 

etablering af regnbede på en mere sandet jord, fx i dele at Jylland. Det modsatte vil 

være gældende ved etablering af beplantning i regnbede på en næringsrig jord, 

hvilket fx typisk kan være tilfældet på dele af Fyn. 

 

I regnbede er det derfor også vigtigt at kende næringsindholdet i vandet fra oplan-

det. 

 

7.1.8 Jordbund 
Jordbundsforholdene har afgørende betydning for, hvilke planter der kan vokse på 

en lokalitet. Planterne henter deres energi fra sollyset, og de opbygger hovedparten 

af deres stof på grundlag af CO2 og vand. Det gælder også, at de skal leve i en 

https://da.wikipedia.org/wiki/Energi
https://da.wikipedia.org/wiki/Kuldioxid
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jord, hvor rødderne kan ånde og optage vand og nødvendige, mineralske stoffer. 

Derfor er planterne afhængige af de forhold, der bydes dem i jorden. 

 

Jorden kan klassificeres ud fra teksturen. Nedenfor er beskrevet, hvordan jorden 

kan karaktiseres ved en simpel metode. 

 

Jordens struktur udtrykker den fysiske lejring af jordens bestanddele, og hvordan 

porefordelingen er. En almindelig jord består typisk af 45 % uorganiske dele og  

2-5 % organiske dele. Det resterende er luft og vand fordelt i porevolumenet. En 

god vækstjord har et porevolumen på ca. 50 %. Det kan bestå af sand/silt og ca. 

10 % ler. 

 

7.1.9 En simpel metode til at klassificere teksturklassen 
For at kunne videregive information om jordteksturen kan denne simple metode 

bruges. 

 

Fugt en håndfuld jord uden sten til den er plastisk som modellervoks. Rul jorden ud 

mellem to håndflader og sammenlign med karakteristikken vist i figur 1, og bestem 

jordtypen (kilde: Wikland, 1976). 

 

Karakteristik af opfugtet, udrullet jord Jordtype 
Lerindhold 
i jorden 

Jordpølsen er højst 2 mm tyk og uden revner Lerjord- svær lerjord >15 % 

Jordpølsen danner revner ved 3-4 mm tykkelse Sandblandet lerjord 10-15 % 

Jorden kan kun lige rulles ud, før den smuldrer Lerblandet sandjord 5-10 % 

Udruldning er umuligt, jorden er ikke-plastisk sandjord <5 % 

 

Figur 1. Metode til bestemmelse af jordtypen 

 

7.1.10 Planteteknik og drift 
Et generelt planteteknisk forhold, som er vigtigt at være opmærksom på i forhold til 

drift, er vigtigheden af, at beplantningen lukker ordentligt til og danner et tæt grønt 

dække. Hvor der er åbne områder med bar jord, vil andre arter "ukrudt" lettere 

kunne indfinde sig. Det er også her, jordbunden slemmer til, og nedsivningen for-

ringes.  

 

For at kunne sammensætte en beplantning, der lukker tæt samtidig med at sikre 

nedsivningsevnen, er det vigtigt af forholde sig til, hvordan de forskellige plantear-

ter vokser. Nogle arter har en mere tæppedannede vækst, ved at de fx spreder sig 

med udløbere. Disse arter kaldes ofte for bunddækkende arter, da de er gode til at 

dække bunden og lukke af i bedet. Andre arter vokser mere opret og bliver stå-

ende, hvor de er plantet, og bliver større og større. Disse arter egner sig godt til at 

vokse mellem bunddækkende arter. Andre arter igen spreder sig med frø, og er 

gode til at gå ind og lukke et hul, når det opstår.  

 

Beplantninger sammensat af mange arter, vil være mere robust, end beplantninger 

sammensat af få arter. Det må gerne være arter, der komplementerer hinanden, 

som beskrevet ovenfor. Dette kan være særligt fordelagtigt i LAR-anlæg, hvor for-

holdene for planterne kan være mere pressede med tørke, oversvømmelser og stof-

fer fra regnafstrømningen. Hvis en art ikke fungerer, vil andre arter kunne over-

tage, i stedet for at store dele af bedet går ud. Det vil også være en fordel, at 

plante arterne i mindre grupper mellem hinanden. 

 

Det kan derfor være lidt af et puslespil, at få sammensat beplantningen så den 

fremstår varieret og samtidig dækker. Nogle planter skal vælges til at dække bun-

den og lukke den af, andre skal vokse op igennem med forskellige højder og for-

mer. Dette er vigtigt specielt i forhold til, om der skal driftes mere eller mindre in-

tensivt, samt den rekreative oplevelse og mere bynatur. 
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Der skal også vælges ud fra blomster, farver og duft på de enkelte planter. Det er 

vigtigt at vide, hvilke planter der visner ned, og hvilke der bliver hele året, set ud 

fra et æstetisk perspektiv. 

 

Hvis biodiversiteten skal øges, er det vigtig at vælge ud fra kriterier om, hvilke in-

sekter og fugle vil der tiltrækkes. I puslespillet er det også vigtigt, at der tages 

højde for, at planter trives forskelligt, om de plantes på kanterne eller de plantes i 

bunden af bedet. 

 

7.1.11 Overvejelser ved sammensætningen af planter til regn-
bed 

Der er således mange ting, der skal tages højde for, når der vælges planter. Hvis 

overvejelserne og data fra dimensioneringen, opland mv. formidles til de rette fag-

personer med stor plantekendskab, vil de kunne sammensætte planterne til det 

specifikke sted.  

 

Tjeklisten i figur 2 kan bruges som hjælp, når man beder en professionel om hjælp 

til valg af planter.  

 

Tjekliste   

Tilledt vand   

Max. vanddybde  

Jordens K Værdi   

Opholdstid daglig regn   

Opholdstid skybrud   

Sol/skygge   

Næring - hvad kommer der fra oplan-
det   

Jordbund   

Biodiversitet   

Æstetik    

Intensiv eller ekstensiv drift   

Drift   

 

Figur 2. Tjekskema til brug ved valg af planter 

 

 

Vælg planter til den jord der er, og de forhold, som er skabt ved dimensi-

oneringen 

 

 

7.2 Eksempler på valg af planter til 5 forskellige typer af 

regn-bede 

I det følgende er skitseret 5 forskellige typer af regnbede, og disse eksempler kan 

bruges som inspiration for valg af planter. Det er en planteliste til inspiration, men 

skal ikke ses som en planteliste, der kan bruges alle steder. 

 

7.2.1 Bassin til rensning 
Her er tale om et bed, der har til formål at tilbageholde partikler fra regnvandet, før 

det enten siver videre ned, eller ledes videre til andre LAR elementer. Det er ikke et 

egentligt rensningsanlæg, men snarere et bed, hvor planterne skal kunne tåle at få 

tilført ekstra materiale i form af sand, grus og/eller partikler fra vandet til bedets 

jordoverflade. Bedet skal være let og billigt at rense op i forbindelse med driften.  

 

De fleste planter er vant til i naturen at blive dækkede om efteråret med visne 

blade, ligesom de fleste også trives godt med at få tilført nogle centimeter kompost 
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en gang i mellem. Det vil til gengæld være en fordel at vælge planter, der er rela-

tivt lette at dele/flytte, således at man ikke nødvendigvis behøver at udskifte hele 

bedets plantebestand, når der er blevet tilført for meget materiale, og ophobningen 

af forurenede stoffer er for stor. Hele eller dele af beplantningen kan let genbruges. 

Man skal derfor helst undgå planter med et meget dybtgående rodsystem eller med 

pælerødder, der gør dem vanskelige at flytte. 

 

Et lille udpluk af planter til inspiration. 

De viste planter er planter, der er nemme at flytte. Men husk også at tage højde for 

jord- og vandforhold. 

Aster thompsonii, Asters 

Calamagrostis brachytrica, Rørhvene 

Geranium macrorrhizum, Storrodet Storkenæb 

Geum, Nellikerod 

Hakonechloa macra, Hakonegræs 

Helenium hybrid ’Wyndley’, Solbrud 

Hemerocallis, Daglilje 

Monarda ’Blaustrump’, Hestemynte 

Primula veris, Hulkravet Kodriver 

Tradescantia andersoniana, Trekantblomst 

 

7.2.2 Store/små bede med ”normal” havejord 
Her skal det overvejes, om det er bede med lerblandet sandjord eller sandblandet 

lerjord – det er de to jordtyper, der er de mest udbredte her i landet. Jorderne har 

overvejende en god fugtholdende evne fra naturens side, med en neutral pH-værdi 

og et godt, indbygget næringsindhold. De foreslående planter kan anvendes, når 

den eksisterende muldjord lægges til side og genanvendes, når bedet etableres. I 

dette tilfælde vil bedet minde meget om den resterende have. 

 

Et lille udpluk af planter til inspiration. 

Alchemilla mollis, Løvefod 

Dryopteris, Mangeløv (halvskygge) 

Epimedium, Bispehue (halvskygge) 

Hemerocallis, Daglilje 

Iris sibirica, Sibirisk Iris 

Lysimachia punctata, Prikbladet Fredløs 

Molinia arundinacea, Stor Blåtop 

Persicaria amplexicaulis, Kertepileurt 

Sesleria caerulea, Kalkblåaks 

Telekia speciosa, Stor Tusindstråle 

 

7.2.3 Store/små bede med tilført Jord/filterjord 
Det, der primært adskiller disse regnbede fra havens almindelige bede er, at bedets 

jord er udskiftet med en specialtilberedt og veldefineret jordblanding, kaldet filter-

jord, se bilag 8, som både sikrer effektiv nedsivning og rensning af regnvandet. For 

at filterjorden kan bevare denne evne så længe som muligt, er det vigtigt, at bedet 

tilplantes med planter, der er relativt hurtige til at etablere sig, og hvis rodsystem 

er dybtgående. Hertil egner roser sig glimrende. De har et meget dybtgående, men 

ikke særlig stærkt forgrenet rodnet. Det bør dog ikke være fint forædlede pyntede 

haveroser, men gerne robuste engangsblomstrende buskroser, som ikke bliver 

syge, og om nødvendigt kan beskæres med en hækkesaks. Det kan også være 

planter, der er med til at skabe øget biodiversitet i det bynære miljø. Her er det 

vigtigt at have en stor blanding af forskellige planter, som tiltrækker forskellige ar-

ter af insekter. 

 

Et lille udpluk af planter til inspiration. 

Rosa nitida, Mørkrosa glansbladet Rose 

Rosa pimpinellifolia ’Pila’, Hvidgul Klitrose 

Begge fås også med hyben, der vil glæde fuglene. 
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Ønsker man en mere engagtig karakter, vil følgende vilde planter etablere sig hur-

tigt i et bed af denne art: 

 

Forslag: 

Achillea millefolium, Røllike 

Centaurea jacea, Alm. Knopurt 

Leucanthemum vulgare, Hvid Okseøje 

Lolium perenne, Rajgræs 

Lotus corniculatus, Alm. Kællingetand 

 

Frøblandinger: Har man ikke selv mulighed for at lave sin egen frøblanding, kan 

forskellige frøfirmaer levere færdige blandinger, der kan lidt af det samme. De ind-

gående planter har meget dybdegående rødder, og derfor lidt af de samme egen-

skaber, der gør dem anvendelige til udsåning i bede med filterjord.  

 

30 % Stenkløver 

30 % Olieræddike 

30 % Esparsette 

10 % Cikorie 

 

Udsædsmængde: 4-8 g/m2. 1 kg. Rækker til 125-250 m2. 

 

7.2.4 Vejbede, der tilføres forurenet vejvand og kræver minimal 
drift 

Her er tale om bede, hvor der tilføres vejvand af en beskaffenhed, som en mindre 

befærdet vej. Der skal være udlagt et 10 cm gruslag på toppen for at hæmme 

ukrudtet. Vejbede af denne type kan med fordel anlægges med mere natur- end 

kulturpræg. Planterne skal minde mere om planterne i en grøftekant end i et have-

bed. Det vil i mange tilfælde betyde, at det vil være mere nærliggende at etablere 

beplantningen via frø og direkte udsåning end ved udplantning, da de færreste af 

den slags vilde planter kan fås på planteskolerne. Yderligere må man regne med, at 

vegetationen skal kunne tåle en vis mængde salt, eftersom der er tale om afvan-

ding fra vej. En frøblanding kunne fx bestå af en blanding af følgende, svarende til 

Nykildes færdige, salttolerante vejblanding. Denne blanding er ikke direkte bereg-

net til regnbede, men er til gengæld let tilgængelig. Har man mulighed for det, vil 

den let kunne forbedres ved tilførsel af frø af Melilotus, stenkløver og Agrostis cap-

pilaris, hvene (en græsart, der er hurtigere til at etablere sig end fåresvinglen). 

 

Blandingen består af følgende: 

15 % 

Alm. Kællingetand 

Blæresmælde 

Cikorie 

Alm. Røllike 

Hvid Okseøje 

85 % 

Fåresvingel 

 

Udsås forår - efterår. Udsædsmængde er 4 g/m2. 1 kg. Rækker til 250 m2. 

 

7.2.5 Bed med næringsfattig jord 
Næringsfattig jord kan forekomme i LAR-elementer, for eksempel hvis der etableres 

en grøfter langs vejen. 

 

Næringsfattig jord behøver ikke at indebære noget stort problem i forhold til be-

plantning med flerårige planter. Snarere tværtimod. Mange af vores mest eftertrag-

tede både vilde og kultiverede planter trives fint på magre jorder, og vil netop være 

nogle af dem, der hurtigt bliver udkonkurrerede af grovere arter og græsser på 

mere næringsrige jorder. Det vil stadig være et spørgsmål om, hvilken karakter 
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selve plantningen skal have – set i forhold til omgivelserne. Kultur- eller natur-

præg? Stauder eller vilde planter? Skal planterne kunne tåle salt? 

Et udvalg af rimeligt robuste og let salttålende stauder til mager jord kan fx om-

fatte disse: 

 

Et lille udpluk af planter til inspiration. 

Anaphalis triplinervis, Perlekurv 

Armeria maritima, Engelsk Græs 

Calamagrostis acutiflora, Rørhvene 

Centranthus ruber, Sporebaldrian 

Festuca gautieri, Bjørnegræs 

Filipendula vulgaris ’Plena’, Knoldet Mjødurt 

Geranium sanguineum, Blodrød Storkenæb 

Salvia nemorosa, Staudesalvie 

 

Passer det bedre til stedets karakter med noget mere engagtigt, vil man også 

kunne anvende et udvalg af nogle af følgende: 

 

Et lille udpluk af planter til inspiration. 

Achillea millefolium, Røllike 

Agrostis capillaris, Alm. Hvene 

Campanula rotundifolia, Linde Klokke 

Centaurea jacea, Alm. Knopurt 

Cichorium intybus, Cikorie 

Festuca ovina, Fåresvingel 

Galium verum, Gul Snerle 

Hypericum perforatum, Prikbladet Perihorn 

Leucanthemum vulgare, Hvid Okseøje 

Lotus corniculatus, Alm Kællingetand 

Silene nutans, Nikkende Limurt 

 

Vil man gerne have noget mere ensartet, trives vores egen klitrose, Rosa pimpinel-

lifolia ’Pila’ fint på den slags jord.  

 

Et lille udpluk af urter til inspiration. 

Achillea millefolium, Røllike 

Alchemilla mollis, Løvefod 

Anaphalis triplinervis, Perlekurv 

Armeria maritima, Engelsk græs 

Aster thompsonii, Asters 

Calamagrostis acutiflora, Rørhvene 

Calamagrostis brachytrica, Rørhvene 

Centranthus ruber, Sporebaldrian 

Dryopteris, Mangeløv (halvskygge) 

Epimedium, Bispehue (halvskygge) 

Festuca gautieri, Bjørnegræs 

Filipendula vulgaris ’Plena’, Knoldet Mjødurt 

Geranium macrorrhizum, Storrodet Storkenæb 

Geranium sanguineum, Blodrød Storkenæb 

Geum, Nellikerod 

Hakonechloa macra, Hakonegræs 

Helenium hybrid ’Wyndley’, Solbrud 

Hemerocallis, Daglilje 

Iris sibirica, Sibirisk Iris 

Lolium perenne, Rajgræs 

Lysimachia punctata, Prikbladet Fredløs 

Melilotus, Stenkløver 

Molinia arundinacea, Stor Blåtop 

Monarda ’Blaustrump’, Hestemynte 
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Onobrychis viciifolia, Esparsette 

Persicaria amplexicaulis, Kertepileurt 

Primula veris, Hulkravet Kodriver 

Raphanus sativus var. oleiformis, Olieræddike 

Salvia nemorosa, Staudesalvie 

Sesleria caerulea, Kalkblåaks 

Silene nutans, Nikkende Limurt 

Telekia speciosa, Stor Tusindstråle 

Tradescantia andersoniana, Trekantblomst 

 

Et lille udpluk af roser til inspiration. 

Rosa nitida, Mørkrosa glansbladet Rose 

Rosa pimpinellifolia ’ Pila’, Hvidgul Klitrose 

 

Begge får dog også hyben, der vil glæde fuglene. 

 

7.2.6 Salttolerante planter 
Et lille udpluk af moderat salttolerante planter, træer og buske til inspiration. 

Slyngplanter 

Clematis vitalba, Alm. Skovranke 

Euonymus fortunei, Krybende Benved 

Fallopia baldschuanica, Arkitektens trøst 

Lathyrus latifolius, Staudelatyrus 

Lonicera periclymenum, Kaprifolie 

Parthenocissus quinquefolia, Vildvin 

Wisteria sinensis, Blåregn 

 

Buske 

Amelanchier lamarckii, Bærmispel 

Amorpha fruticosa, Særkrone 

Aronia melanocarpa, Surbær 

Calluna vulgaris, Hedelyng 

Colutea arborescens, Blærbælg 

Cornus sanguinea, Rød Kornel 

Citisus scoparius, Gyvel 

Eleagnus angustifolia, Smalbladet Sølvblad 

Hippophäe rhamnoides, Havtorn 

Juniperus chinensis, Kinesisk Ene 

Juniperus virginiana, Blyant-ene 

Ligustrum ovalifolium, Liguster 

Ligustrum vulgare, Liguster 

Lonicera nitida, Myrtegedeblad 

Lycium barbarum, Bukketorn 

Mahonia aquifolium, Mahonia 

Pinus mugo, Bjerfyr 

Potentilla fruticosa, Buskpotentil 

Prunus spinosa, Slåen 

Pyracantha, Ildtorn 

Ribes sanguineum, Blodribs 

Rosa canina, Hunderose 

Rosa rubiginosa, Æblerose 

Salix cinerea, Gråpil 

Salix purpurea, Purpurpil 

Salix repens, Krybende Pil 

Sambucus nigra, Hyld 

Tamarix ramosissima, Tamarisk 

Ulex europaeus, Tornblad 

Vibrunum opulus, Kvalved 

Træer 
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Acer platanoides, Spidsløn 

Acer pseudoplatanus, Ahorn 

Aesculus hippocastanum, Hestekastanje 

Alnus incana, Gråel 

Betula pendula, Vortebirk 

Caragana arborescens, Sibirisk Ærtetræ 

Castanea sativa, Ægte Kastanje 

Crataegus crus-galli, Hanesporetjørn 

Crataegus laevigata, Hvidtjørn 

Crataegus monogyna, Engriflet Tjørn 

Fraxinus excelsior, Ask 

Ilex aquifolium, Kristtorn 

Laburnum anagyroides, Guldregn 

Picea galuca, Hvidgran 

Picea pungens, Blågran 

Picea sitchensis, Sitkagran 

Pinus contorta, Klitfyr 

Pinus mugo, Bjergfyr 

Pinus nigra, Østrigsk Fyr 

Pinus sylvestris, Skovfyr 

Populus alba, Sølvpoppel 

Populus tremula, Bævreasp 

Prunus serotine, Glansbladet Hæg 

Quercus robur, Stilkeg 

Robinia pseudoacacia, Robinie 

Salix alba, Hvidpil 

Salix caprea, Seljepil 

Sorbus aria, Akselrøn 

Sorbus aucuparia, Røn 

Thuja occidentalis, Tuja 

Tilia cordata, Skovlind 
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Bilag 8: Filterjord 

Filterjord er en homogen jordblanding, der tilgodeser nogle basale krav til pH, per-

meabilitet og jordens tekstur, dvs. indhold af ler, silt sand og organisk stof/humus. 

Filterjord kan være en kunstig blandet jord, men naturlige jorde kan have de 

samme egenskaber, derfor er det ikke altid nødvendigt at erstatte eksisterende jord 

med et kommercielt produkt.  

 

Vigtig for den jord/filterjord man benytter er, at den: 

  

• Har en struktur, så den ønskede permeabilitet opnås 

• Har en passende renseeffekt over for de forudsete forureninger  

• Understøtter plantevæksten, idet en del af rensningen forgår i planternes rod-

zone og plantevæksten er med til at bevare en god jordstruktur 

 

Der findes ingen danske regler for filterjord, men anbefalinger til hvordan jorden 

skal være opbygget for at opnå ovenstående punkter:  

 

• Jorden må ikke være forurenet (klasse 0) og skal helst ikke indeholde for høje 

mængder forsfor 

• Jordlaget skal være 30-50 cm tykt afhængigt af krav til rensning og ønsker til 

plantevækst 

• Jorden skal være homogent blandet 

• Det samlede indhold af ler (<0,002 mm) og silt (<0,063 mm) bør ligge mellem 

5 og 10% (vægtprocent) 

• Indholdet af organisk materiale bør være mellem 1 - 3 % (vægtprocent), og af 

så stabil karakter som muligt 

• Jordens pH bør være mellem 6,5 og 8 men helst i den lave ende 

• Jorden skal placeres ved overfladen i anlægget og bør være vegetationsdækket 

• Jordens hydrauliske ledningsevne bør ikke være lavere end 10-5 m/s ved anlæg, 

men ikke højere end 10-4 m/s. Kan justeres ved indblanding af sand 

• Forholdet mellem vej/parkeringsareal og nedsivningsareal kan variere alt efter 

den forventede forurening og dybden af jordlaget. Danske eksempler varierer 

mellem ca. 1:5 og 1:25 

• En større bindingskapacitet og længere levetid kan opnås ved at iblande stærke 

”sorbenter” som fx aluminiumoxider 

 

Læs mere om sammensætning og anvendelse af filterjord i følgende Videnblad: 

Skov og Landskab, Park og Landskab, Blad nr.07.03-06 af 27. maj 2015 skrevet af 

Simon Ingvertsen, Karin Cederkvist, og Marina Bergen Jensen 

 



    

  

Øvrige anvisninger fra Rørcentret: 

Rørcenter-anvisning 001 
Ressourcebesparende afløbsinstallationer i  
boliger, juni 1999 
 
Rørcenter-anvisning 002 
Ressourcebesparende vandinstallationer i boli-
ger, juni 1999 

 
Rørcenter-anvisning 003  
Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner 
i boliger, september 2012 
 
Rørcenter-anvisning 004 
Renovering af afløbsledninger. Paradigma for 
udbud og beskrivelse inkl. vejledning 
2 udgave, januar 2005, inkl. Indlagt cd-rom 
 
Rørcenter-anvisning 005 

Fedtudskillere. Projektering, dimensionering, 
udførelse og drift, marts 2000 

 
Rørcenter-anvisning 006 
Olieudskilleranlæg. Vejledning i projektering, 
dimensionering, udførelse og drift, marts 2004 
 
Rørcenter-anvisning 007 
Dæksler og Riste. Dæksler og riste af støbe-
jern til kørebane og gangarealer, maj 2005 
 
Rørcenter-anvisning 008 

Acceptkriterier. Retningslinier for vurdering af 
nye og fornyede afløbsledninger ved hjælp af 
TV-inspektion, maj 2005 
 
Rørcenter-anvisning 009 
Nedsivning af regnvand i faskiner. 
Vejledning i projektering, dimensionering, ud-
førelse og drift af faskiner, maj 2005 

 
Rørcenter-anvisning 010 
Tømning af bundfældningstanke  

(septitanke). Paradigma for udbudsmateriale, 
marts 2006 
 
Rørcenter-anvisning 011 
Vacuumsystemer i bygninger. 
Vejledning i projektering, udførelse og drift, 
marts 2006 
 
Rørcenter-anvisning 012 
Nye afløbssystemer samt omlægninger. 
Paradigma for udbud og beskrivelse, maj 2007 
 

Rørcenter-anvisning 013 
Erfaringer med nedsivningsanlæg, februar 
2007 

Rørcenter-anvisning 014 
Afløbssystemer. 
Oversigt over undersøgelses-, måle- og forny-
elsesmetoder, april 2007 
 

Rørcenter-anvisning 015 
Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssy-
stemer, oktober 2009 

 
 

 

Rørcenter-anvisning 016 
Anvisning for håndtering af regnvand på 
egen grund, maj 2012 
 
Rørcenter-anvisning 017 
Legionella.  
Installationsprincipper og bekæmpelsesme-

toder, april 2012 
 
Rørcenter-anvisning 018 
Store nedsivningsanlæg. 
Dimensionering og udførelse, august 2012 
 
Rørcenter-anvisning 019 
Vandbremser.  
Regulering af vandstrømme i afløbssyste-
mer, maj 2013 
 

Rørcenter-anvisning 020 
Skybrudssikring af bygninger, september 
2013 
 
Rørcenter-anvisning 021 
Kælderoversvømmelser.  
Sikring mod opstigende kloakvand, septem-
ber 2013 
 
Rørcenter-anvisning 022 
Renovering af faldstammesystemer, maj 
2017 

 
Rørcenter-anvisning 023 
Regnvandsventilen, marts 2018 
 
Rørcenter-anvisning 024 
Beredskab.  
Indsatsplaner for oversvømmelser, maj 
2017 
 
Rørcenter-anvisning 025 
Rekreative regnvandsbassiner, marts 2018 

 
Rørcenter-anvisning 026 
LAR-Anlæg 
Vejledning i projektering, dimensionering, 
udførelse og drift af LAR-Anlæg, juni 2018 


