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BAGGRUND 
Projektet er lavet som supplement til den tidligere udarbejdede LAR screening udført d. 13.08.2012 (rappor-
ten er vedlagt som bilag 3).  
 
I de tidligere udarbejdede løsningsforslag foreslås det, at der ud over lokale nedsivningsanlæg i området 
omkring Lindevangsparken, laves en central lavning (ovalen) inde i parken, som sikrer systemet op til en 100 
års hændelse.  
 
Magasinkapaciteten i lavningen giver mulighed for at håndtere en større mængde regnvand end hvad der 
ledes dertil i overløb i de tidligere løsningsforslag. I nærværende projekt vurderes mulighederne for at hånd-
tere overfladevand fra et større opland i anlægget i Lindevangsparken. Der ses i projektet på løsninger base-
ret på henholdsvis lokale nedsivningselementer samt skybrudssikring af systemet.  
 
Miljødelen er ikke belyst i projektet. Det videre arbejde med nedsivning af overfladevand i området forudsæt-
ter inddragelse og godkendelse fra miljømyndigheden.  
 
FORMÅL 
Formålet med projektet er at skære så meget overfladevand som muligt fra kloakken for herved at sikre ka-
paciteten i systemet og undgå oversvømmelser på det lavtliggende område ved Sløjfen. 
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OPSUMMERING 
På baggrund af en modellering af strømningsvejene i området omkring Lindevangsparken, er der lavet en 
kortlægning af i hvilket omfang det er muligt at håndtere regnvand fra et større opland i parken (ovalen) i 
skybrudssituationer samt fastlægge oplandet til lavningen ved Sløjfen. Med udgangspunkt i kortlægningen er 
oplandene delt op i deloplande. 
 
De enkelte deloplande inddeles i tre kategorier med udgangspunkt i trafikbelastningen af arealerne.  
 

• Kategori 1: Områder med mindre veje (<5000 biler i døgnet) med mulighed for overløb til lavningen i 
Lindevangsparken. I disse områder håndteres vejvand samt tagvand fra tagflader mod vejen i lokale 
nedsivningsanlæg. Der laves udelukkende overløb til Lindevangsparken fra områder hvor regnvand 
er håndteret udenom kloakken for at undgå at der ledes spildevand ind i parken. 
 

• Kategori 2: Områder med mindre veje (<5000 biler i døgnet) uden mulighed for overløb til lavningen 
i Lindevangsparken. I disse områder håndteres vejvand samt tagvand fra tagflader mod vejen i loka-
le nedsivningsanlæg. Der sker overløb til nærmeste store vej.  
 

• Kategori 3: Større veje. Vejvand fra de store, kraftigt trafikbelastede veje i området (Finsensvej, 
Dalgas Boulevard, og Peter Bangsvej) kan ikke nedsives. På disse veje opretholdes afledningen til 
det eksisterende fællessystem.  

Ud over etablering af nedsivningsanlæg til håndtering af overfladevand foreslås en række mindre ændringer 
på vejene (f.eks. bump og ændring af fald på terræn), der skal sikre at vandet styres hen hvor det gør mindst 
mulig skade samt sikrer en bedre fordeling og forsinkelse af regnvandet.  De steder hvor det ikke kan und-
gås at der i perioder vil stå vand på terræn kan desuden sikres via en hævning af kantstene samt sikring af 
omkringliggende bebyggelse via højtvandslukkere.  
 
Det ønskes at regnvandshåndteringen sker synligt og at anlæggene bidrager til områderne med rekreative 
kvaliteter. Håndtering af overfladevand i LAR anlæg på terræn sikrer afledningskapaciteten i kloaksystemet, 
øger grundvandsdannelsen samt tilfører grønt til byrummene. En større andel af beplantning i byrummene 
kan ud over at tilføre området rekreativ værdi være med til at reducere varmeø-effekten. 
 
Projektet kan udføres etapevis. Som udgangspunkt foreslås det at lave anlæggene langs Ved Lindevangen, 
på P.G. Ramms Allé, på Sløjfen samt lavningen og evt. genanvendelsesanlægget i parken (svarende til pro-
jektområdet i den tidligere screening). Kategori 1 områderne kan over tid kobles til anlægget (ovalen) i par-
ken. Prioriteringsrækkefølgen er at kategori 1 udføres først, dernæst kategori 2 og slutteligt, hvis der fortsat 
er behov for en udvidelse af kapaciteten i kloaksystemet kan der udføres bedre afledningsmuligheder for 
kategori 3. 
   



 

5 
 

STRØMNINGSVEJE  
For at kortlægge vandets strømning på terræn og dermed mulighederne for at afskære regnvand og styre 
det til nedsivningsanlæg er der lavet en modelberegning af strømningsvejene i området omkring Lindevang-
sparken.  
 
Til terrænanalysen anvendes den digitale terrænmodel (DTM, 1,6m opløsning) i GIS til at bestemme, hvor 
vand potentielt kan samle sig, og hvor det vil strømme. Alle terrænanalyser er kvalitative, hvilket vil sige, at 
man med sådanne analyser ikke kan udtale sig om mængder af vand, men udelukkende kan komme med et 
bud på risikoområder. 
  
Hulkortet (figur 1) udpeger alle de områder i terrænmodellen, hvor der er hul i landskabet – de såkaldte af-
løbsløse lavninger. Der tages ikke stilling til, om der er et opland til hullerne. Dybden af hullerne er visualise-
ret med nuancer af blåt.  
 
Strømningskortet (figur 2 + 2A) viser, hvor vandet vil samle sig i strømningsveje under forudsætning af, at 
overfladen er impermeabel. Der er således ikke tale om egentlig modellering af vandbevægelser, og analy-
sen af strømningsveje giver derfor ikke noget indblik i hverken mængden af strømmende vand eller vand-
dybder. For at undgå, at vandet løber gennem bygninger, er bygninger rejst til højden 5 m over terræn inden 
analysen af strømningsveje er udført. Det er i nedenstående eksempel antaget, at der først vil dannes en 
strømningsvej, når vand fra et opland på minimum 0,1 hektar løber sammen. I figurerne er strømningsvejene 
visualiseret således, at de enkelte strømningsveje bliver tykkere og mere blå, efterhånden som oplandet 
vokser.  
 
På baggrund af strømningskortet er der udarbejdet et kort (figur 3) der viser oplandet til tre udpegede 
punkter. Sløjfen, Lindevangsparken samt lavningen ved Metrostationen (for at fratrække det vand der løber 
opstrøms metrostationen).  
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Figur 1: Hulkort for området omkring Lindevangsparken 
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Figur 2: Strømningsveje for området omkring Lindevangsparken 
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Figur 2A: Strømningsveje for området omkring Lindevangsparken med 
angivelse af strømningsretning 
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   Figur 3: Oplandsinddeling for området omkring Lindevangsparken. Oplandene for hhv. Sløj-

fen og Lindevangsparken er angivet med orange og grøn 
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OPLANDSAFGRÆNSNINGER  
Med udgangspunkt i de udarbejdede strømnings- og oplandskort er der lavet en inddeling og opmåling af de 
befæstede arealer i de enkelte oplande for derved at kunne dimensionere anlæggene samt beregne mulig-
hederne for at udnytte kapaciteten i Ovalen bedst muligt under kraftig regn.  
 
De to oplande til hhv. Lindevangsparken og Sløjfen (opland 1 og 2 på figur 3) inddeles i tre kategorier på 
baggrund af trafikbelastningen på vejene. Kategorierne afgør hvordan, og i hvor stort omfang regnvandet 
skal håndteres lokalt. 
 
 

 
 
 

• Kategori 1: Områder med mindre veje (<5000 biler i døgnet) med mulighed for overløb til lavningen 
(ovalen) i Lindevangsparken. I disse områder håndteres vejvand samt tagvand fra tagflader mod ve-
jen i lokale nedsivningsanlæg.  

 
• Kategori 2: Områder med mindre veje (<5000 biler i døgnet) uden mulighed for overløb til lavningen 

(ovalen) i Lindevangsparken. I disse områder håndteres vejvand samt tagvand fra tagflader mod ve-
jen i lokale nedsivningsanlæg. Der sker overløb til nærmeste store vej.  

 
• Kategori 3: Større veje. Vejvand fra de store, kraftigt trafikbelastede veje i området (Finsensvej, 

Dalgas Boulevard, og Peter Bangsvej) kan ikke nedsives. På disse veje opretholdes afledningen til 
det eksisterende fællessystem.  
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Figur 4 viser afgrænsning og opmåling af deloplande til ovalen i Lindevangsparken (alle defineret som kate-
gori 1). De opmålte befæstede arealer inkluderer tagflader der vender mod vejen og vejarealer. Der er ikke 
lavet en konkret besigtigelse af de enkelte bygninger for at fastlægge mulighederne for at afskære vand fra 
tagnedløb, men det formodes at det i de fleste tilfælde vil være muligt at afskære tagnedløbene over terræn 
og lede vandet fra tagene i en rende på tværs af fortovet til nedsivningsanlæg/transportrender.  
 
Det samlede befæstede areal for alle deloplande i oplandet til Lindevangsparken (ovalen) er 55.450 m2 

 

 
Figur 4: deloplandsafgrænsninger i oplandet til Lindevangsparken Størrelsen af de befæstede arealer (vej og 
tag mod vej) er angivet på tegningen. Pilene angiver foreslåede placeringer af overløb til parken. 
 
Figur 5 viser deloplande til sløjfen. Deloplandene er defineret som hhv. kategori 2 og 3 (kategori 2 - grøn, 
kategori 3 - orange). Kategori 2 består af deloplande hvorfra vej- og tagvand (tagflader mod vej) kan nedsi-
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ves lokalt. Der sker overløb fra kategori 2 oplandene til hhv. Peter Bangsvej og Dalgas Boulevard. Kategori 3 
inkluderer vejarealet på de store veje samt enkelte tagflader, der ikke findes mulige at håndtere tagvand fra 
lokalt. Overfladevand fra dette delopland ledes fortsat til kloakken.  
 
Det samlede befæstede areal i deloplande til sløjfen i kategori 2: 17.780 m2 

Dets samlede befæstede areal i deloplande til sløjfen i kategori 3: 42.600 m2 

 

 

 
 
Figur 5: deloplandsafgrænsning, kategori 2 og 3 for oplandet til Sløjfen. Kategori 2 er markeret med grøn. 
Overløbet er angivet med grøn pil. Kategori 3 oplandet er indtegnet med orange linje.   
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DIMENSIONERINGSGRUNDLAG 
 
Nedsivningsanlæggene i kategori 1 dimensioneres til T(5). Fra nedsivningsanlæggene er der ved større 
regnhændelser (>T(5)) overløb til ovalen i parken. Ovalen er dimensioneret til at håndtere regnhændelser op 
til T(100). Dimensioneringen sikrer at en stor del af regnvandet håndteres lokalt i de enkelte deloplande. Da 
der er mulighed for håndtering af regnhændelser op til T(100) i ovalen i parken foreslås anlæggene dimensi-
oneret mindre end T(10) for at mindske størrelsen af anlæggene i oplandet og derved også udgifterne til 
anlæg. Kun vand fra oplande hvor regnvandet er frakoblet kloaksystemet anbefales ledt til parken. Herved 
undgås det at der ledes opblandet spildevand til parkområdet.  
 
Nedsivningsanlæggene i kategori 2 dimensioneres så vidt det arealmæssigt er muligt til T(10) for at sikre så 
stor tilbageholdelse af overfladevand som muligt lokalt. Der sker fra nedsivningsanlæggene overløb til nær-
meste store vej, hvorfra overløbsvandet sammen med vejvandet afledes via kloakken. 
 
Det eksisterende fællessystem kan håndtere regnhændelser op til T(10). Ved afskæring af overfladevand fra 
oplande kategori 1 og 2 fra kloakken skabes der ekstra kapacitet til at håndtere regnvand fra de arealer hvor 
det er nødvendigt at regnvandet fortsat ledes til kloakken. Klimatilpasningsplanen foreskriver at afløbssyste-
met dimensioneres til en fremtidssikret 100 års hændelse. Ved T(100) accepteres 10 cm stående vand på 
terræn.  
 
I alle dimensioneringsberegninger er der påregnet en klimafaktor på 1,4.  
 
Ovalen sikres mod ekstremregn op til en 100 årshændelse, fremtidssikret. I klimatilpasningsplanen for Fre-
deriksberg Kommune er 100 års hændelsen, fremtidssikret til 2112 sat til 57 mm på 1 time. Der tillades ved 
en 100 års hændelse 10 cm stående vand på terræn. 
 
 
NEDSIVNINGSRESULTATER 
Følgende nedsivningsresultater er hentet fra den tidligere screeningsrapport. Der er lavet tre nedsivnings-
tests på den store plæne i parken. Testene er udført d. 26.6.2012. Formålet med testene er at fastlægge 
jordens hydrauliske ledningsevne for at vurdere nedsivningspotentialet og dermed dimensionere det fremti-
dige anlæg. Kort over placering af boringer kan findes i bilag 1. 
 
Tabellen herunder opsummerer resultaterne af nedsivningstestene i de enkelte boringer. (k= jordens hydrau-
liske ledningsevne) 
 
Boringsnummer k Nedsivningsegnethed 

B1 3,86*10-6 middel* 

B2 1,49*10-5 god* 

B3 3,59*10-6 Middel* 

*) Ringe: k < 1*10-6 m/s, middel: 1*10-6 < k < 1*10-5 m/s, god: k >1*10-5 m/s 

Tabel 1: Nedsivningsresultater fra Lindevangsparken 
   



 

14 
 

GRUNDVANDSPEJLINGER 
For pejling af grundvandsstand er der etableret en boring (B4) til 5 mut (Placering fremgår af bilag 1). Der-
udover er der blevet pejlet grundvandsstand i de tre boringer til nedsivningstests (B1-B3).  
 
Boring B4 er opretholdt, så der løbende kan pejles på grundvandsstanden. Grundvandsspejlet står højest 
hen over vinteren, hvorfor det anbefales at der løbende pejles i boringen for at få udviklingen over tid, og 
derved kunne lave en korrekt dimensionering af anlæggene. Resultaterne i tabellen (tabel 2) er målt i forbin-
delse med nedsivningstestene i juni 2012.  
 
Der er efterfølgende lavet tre pejlinger i B4 i hhv. oktober, februar, marts og april måned. Grundvandsstan-
den var i disse målinger på 3,10 mut (28.10.2012), 1,05 mut (24.02.2013), 1,30 mut (12.03.2013) og 1,80 
mut (04.04.2013). 
 
Boringsnummer Pejling 26.6.2012  

før nedsivningstest 

B1 tør 

B2 1,66 mut 

B3 1,68 mut 

B4 2,70 mut (pejlet slut juli) 

 Tabel 2: Resultater fra pejlingen den 26.6.2012 ifbm nedsivningstesten. 

 
Generelt er nedsivningsevnen inde i parken god. Der er ikke foretaget nedsivningstests i oplandene, hvorfor 
der på nuværende tidspunkt ikke kan siges noget om hvor egnet jorden i disse områder er til nedsivning. I 
forbindelse med udbygning af disse områder vil det være nødvendigt med nedsivningstests for at kunne 
dimensionere anlæggene. 
 
Grundvandsstanden har været meget svingende over det halve år der er målt. Da vandspejlet stod højest 
(februar) stod det 1,05 meter under terræn. Da pejlingen blev udført var vejret meget vådt og græsplænen i 
parken var generelt sumpet, grundvandsstanden kan derfor have været påvirket af smeltevand fra sneen 
eller lign. Da vandstanden blev målt 2 uger efter var den faldet 25 cm til 1,30 meter under terræn og var 
yderligere faldet 0,5 m til 1,8 meter under terræn ved en måling godt en måneder efter. 
 
Det anbefales at der fortsat pejles i parken, så udviklingen i grundvandsstanden bliver fastsat så præcist 
som muligt ifht indpasningen af den store lavning. 
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FORUDSÆTNINGER 
Der ledes kun rent regnvand (ikke spildevandsopblandet overfladevand) til nedsivning i ovalen i parken. Kun 
overfladevand fra områder hvor tag og vejvand er afskåret fra kloakken må ledes til parken.  
 
Vejvand fra store veje ledes til kloak som hidtil. 
 
ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER I FORHOLD TIL TIDLIGERE UDARBEJDEDE FORSLAG 
Det er efter udarbejdelsen af den tidligere screening kommet frem at ejendommen på Ved Lindevangen an-
vender tagvand til genanvendelse, hvorfor tagvand fra denne bygning tages ud af dette projekt. 
 
I forhold til det tidligere projekt tages der i dette supplerende forslag udgangspunkt i at der skal tilføres par-
ken overfladevand fra så stort et opland som muligt for at udnytte kapaciteten i ovalen bedst muligt, og der-
ved sikre så stor en aflastning af kloaksystemet som muligt. Ovalen benyttes som i de tidligere forslag kun i 
tilfælde af kraftig regn. 
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FORSLAG – DEN CENTRALE LØSNING 
 

 
Figur 7: Plan over anlægget i og omkring Lindevangsparken 
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Lindevangsparken har et karakteristisk formsprog, som skal bibeholdes i den fremtidige plan for området. 
Løsningerne foreslået i dette projekt lægger sig op af de linjer/den indretning der er i parken i dag. Da løs-
ningerne udelukkende er en markering af hvor anlæggene anbefales placeret samt af deres udbredelse, skal 
der ske en endelig indpasning af elementerne på baggrund af en præcis opmåling på stedet. 
 
Ved Lindevangen 
Vejvand føres i linjedræn på tværs af vejen til regnbed anlagt på ejendommens forarealer. Fra regnbedet 
nedsives regnvandet. 
 
Regnbedet dimensioneres så det kan aftage regn op til hvad der svarer til T(5). Under kraftig regn sker der 
overløb fra regnbedet til hhv. det store nedsivningsanlæg (ovalen) i parken og anlægget på Sløjfen (vand fra 
den nederste del af vejen).  
 
Regnbedet skal placeres mindst 5 meter fra bygningen for at sikre at der ikke trænger vand ind i fundamen-
tet.  
 

 
Eksempel på beplantet, græsklædt regnbed/ grøft. Augustenborg, Malmø 
 
P.G. Ramms Allé 
På P.G. Ramms Allé ledes vandet fra tagnedløbene til linjedrænene. Som på Ved Lindevangen placeres 
linjedrænene på tværs af vejen, og vandet fra både tagflader og vejen ledes heri til en grøft placeret langs 
parkens sydlige kant. Terrænet gør, at det ikke er muligt at lede vandet ind i parken, da det vil kræve at ova-
len skal graves ud i stor dybde.  



 

18 
 

Fra lavpunktet mod vest strømmer vandet i overløb på terræn til Dalgas Boulevard. Mod øst ledes regnvan-
det sammen med vandet fra den sydlige, lavtliggende del af Ved Lindevangen til fordelerdræn under den 
permeable belægning under Sløjfen, og nedsiver herfra.  
 
Parken 
For at skabe et volumen hvor der kan opstuves regnvand, etableres den ovale plæne med en fordybning, så 
der dannes en skålformet lavning.  
 
Den ovale plæne er i dag omkranset af trægrupper og staudebede, som definerer dens form yderligere og 
laver en fin overgang til de tættere beplantninger i parkens kant. For at bevare mest muligt af den eksiste-
rende beplantning og udtrykket i parken, etableres lavningen et stykke inde på plænen, så der rundt i kanten 
fortsat er en bræmme med de eksisterende bede. 
 
Kun en del af volumenet vil kunne udnyttes til tilledning af regnvand fra vej og tag, da parken ligger hævet 
over vejene. Det vil derfor være nødvendigt at afgrave til en dybde på ca. 1 meter. Herved kan det tilledte 
regnvand stuve op i en højde på 0,5 meter i anlægget.  
 
Tilløb til lavningen fra oplandene sker så vidt muligt i grøfter på overfladen. Der laves stensætninger omkring 
udløbet for at sikre mod erosion af plænen. 
 
 

 
Eksempel på tilløb via græsklædt grøft. Fornebu Oslo. 
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Sløjfen 
Belægningen på parkeringsarealerne foreslås udskiftet med permeabel belægning, så det regnvand der 
falder på arealet samt regnvandet fra tagfladerne nedsives gennem overfladen. 
 
Under belægningen fungerer det permeable bærelag som en stenfaskine til at opmagasinere regnvand som 
ledes dertil i overløb fra hhv. P.G. Ramms Alle og den lavtliggende del af Ved Lindevangen. Vandet fra de to 
veje samles i linjedræn og ledes i ledning til fordelerdræn i faskinen. 
 
Til at aftage afstrømmende regnvand fra det øvrige areal samt tagfladerne på østsiden af torvet laves en 
sænket plads/amfiteater, hvor regnvandet kan stuve op og nedsive, eller ledes til kloak når der igen er plads 
efter regnskyl. I volumenberegningerne er der regnet med en dybde af anlægget på 0,25 meter, svarende til 
at anlægget kan håndtere en 100 års hændelse. Ved at lave anlægget dybere kan der håndteres yderligere 
regnvand fra området eller fra Peter Bangs Vej. 
 
Hvor det er muligt anbefales asfalten udskiftet med permeabel belægning eller græs for at mindske afstrøm-
ningen fra fladen. 
 
 

 
Eksempel på bassin anvendt til amphiteater. Skolegård, Augustenborg, Malmø.   
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GENANVENDELSE AF VAND FRA SOPPEBASSIN 
Soppebassinnet er et rektangulært bassin beliggende i parkens nordlige del. Bassinet anvendes i sommer-
månederne fra juni til august, og tømmes i denne periode 2 gange om ugen. Tømningen sker dels for at 
forny vandet og dels for at rengøre bassinet. 
 
 

 
Figur 9: Markering af soppebassin og bunker 

Vanddybden i bassinnet menes at være 0,3 meter, svarende til et vandvolumen på ca. 120 m3. 
 
Der er fra Frederiksberg kommunens side et ønske om at fjerne en eksisterende bunker på grunden. Se 
figur 9 for placering af bunkeren. I stedet for bunkeren ønsker Frederiksberg Kommune at lave en underjor-
disk tank til opmagasinering og genanvendelse af vand fra soppebassinnet. Det opmagasinerede vand skal 
bruges til vanding i parken. 
 
Tanken dimensioneres til at kunne opmagasinere vand svarende til to tømninger af soppebassinet = 240 m3. 
Vandforbruget til vanding forventes at overstige det volumen det er muligt at tilføre tanken. Det er blevet 
oplyst at der vandes i parken dagligt i sommerperioden, og med to ugentlige tømninger af soppebassinnet, 
vil tanken hurtigt blive tømt og derved kunne modtage vand fra næste tømning. 
 
Kun vand fra soppebassinet + regnvand der afstrømmer til bassinnet anbefales ledt til tankene, da der der-
ved kun vil ske tilledning af vand i den periode hvor der vandes. Hvis der kobles regnvand (fra fx skure) på 
systemet, vil det blive ledt til tankene hele året, og hen over vinteren ligge og rådne. 
 
Tagvandet fra de tre mindre bygninger beliggende ved soppebassinet kan, hvis det ønskes at afskære dem 
fra kloakken, ledes til små regnbede eller direkte ud på overfladen.  
 
Vandet fra soppebassinet ledes til tanken via ledning. Afløbet fra bassinet laves så det manualt kan åbnes 
og lukkes når bassinet skal tømmes. Det eksisterende afløb fra soppebassinet bibeholdes og afdækkes. I 
forbindelse med rengøring af bassinet kan afløbet åbnes og vandet ledes til kloakken. Herved undgås det at 
der ledes forurenet vand til tanken. 
 
 



 

21 
 

Tabel 3 viser dimensioneringen af anlæggene i den centrale løsning (etape 1). 

 T=5 T=10 T=100 

 

Ovalen   Oplandsreal= 6260 m2 

   Anlægsvol.= 3250 m3 

   Tømmetid = 25 timer 

 

Regnbed Ved Lin-
devangsparken  

Oplandsareal= 3220 m2   

 Anlægsvol.= 170 m3   

 Tømningstid= 31 timer   

 

Regnbed P.G. 
Ramms Alle 

 Oplandsareal= 2950 m2  

  Anlægsvol.= 190 m3  

  Tømningstid= 31 timer  

 

Amfiteater, Sløjfen   Oplandsareal= 1237 m2 

   Anlægsvol.= 60 m3 

   Tømningstid= 19 timer 

 

Stenfaskine/bærelag 
under perm. belæg-
ning 

 Oplandsareal=2510 m2 Oplandsareal=5000 m2 

  Anlægsvol.= 70 m3 Vol.= 385 m3 

  Tømningstid= 3 timer Tømningstid= 17 timer 

    

Tabel 3: Volumen i og tømningstid for anlæggene 
 
Alle beregninger i tabel 3 er overslagsberegninger. Til udregningerne er anvendt Spildevandskomiteens di-
mensioneringsværktøj på baggrund af resultaterne fra nedsivningstestene.  Oplandsarealet angiver størrel-
sen på det befæstede areal hvorfra der bliver ledt regnvand til anlægget. Anlægsvol. er det krævede volu-
men af anlægget for at kunne håndtere vandet fra det angivne oplandsareal, og tømningstid den tid der går 
indtil anlægget atter er tomt. (T=10 er en 10 årshændelse, T=100 er en 100 årshændelse)  
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OPLANDE 
BEFÆSTEDE AREALER OG VANDVOLUMEN 
 
De befæstede overflader i oplandene er opmålt og der er beregnet på hvilke vandvolumener der skal hånd-
teres fra de enkelte områder.  
 
Opland kategori 1 dimensioneres til T(5) med overløb til ovalen (T(100)) 
Opland kategori 2 dimensioneres til T(10) med overløb til en af de store veje og herfra til kloak 
Opland kategori 3 – her ledes overfladevandet direkte til kloakken. 
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OPLAND KATEGORI 1 
Opland T(5) – vol. i anlæg T(10) – vol. i an-

læg 
T(100)- total vol. T(100)- vol. i over-

løb til ovalen 

A1 – 16.800 m2 700 m3  1.450 m3 750 m3 

A2 – 11.300 m2 470 m3  970 m3 500 m3 

A3 – 5.070 m2 210 m3  440 m3 230 m3 

A4 – 7.270 m2 300 m3  630 m3 330 m3 

A5 – 12.350 m2 510 m3  1.065 m3 550 m3 

A6 – 2715 m2 110 m3  235 m3 125 m3 

I alt 2.300 m3  4.790 m3 2.485 m3 

Tabel 3: Deloplande kategori 1, oplandsarealer samt vandvolumener for forskellige regnhændelser 
 
Ovalen er i det tidligere projekt dimensioneret til at have et maksimalvolumen på 3.250 m3. Fra de 6 oplan-
de(A1-A6) der kan kobles til lavningen ledes 2.485 m3 vand til lavningen ved en 100 års regn. Alt overflade-
vand fra kategori 1 oplandene kan derfor håndteres lokalt (i området og i ovalen) via nedsivning op til en 100 
års hændelse. 

OPLAND KATEGORI 2 
Opland T(5) – vol. i anlæg T(10) – vol. i an-

læg 
T(100)- total vol. T(100)- vol. i over-

løb til vej + kloak 

B1 – 3.410 m2  170 m3 295 m3 125 m3 

B2 – 3.340 m2  170 m3 290 m3 120 m3 

B3 – 1.150 m2  60 m3 100 m3 40 m3 

B4 – 5.680 m2  280 m3 490 m3 210 m3 

B5 – 4.200 m2  200 m3 360 m3 160 m3 

I alt  880 m3 1.535 m3 655 m3 

Tabel 4: Deloplande kategori 2, oplandsarealer samt vandvolumener for forskellige regnhændelser 
 

OPLAND KATEGORI 3 
Opland T(5) – vol. i anlæg T(10) – vol. i kloak T(100)- total vol. T(100)- vol. i over-

løb 

C1 (*) – 42.600 m2  960 m3 2428 m3 1.468 m3 

Tabel 5: Deloplande kategori 3, oplandsarealer samt vandvolumener for forskellige regnhændelser. (*) I di-
mensioneringen til kloakken er der taget udgangspunkt i at der til en T(10) falder en regnmængde svarende 
til 22,5 mm på en time. I klimatilpasningsplanen for Frederiksberg Kommune er en 100 års hændelse define-
ret til at der falder 57 mm på en time. 
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Hvis kloakken kan aftage vand op til T(10) for kategori 3 oplandet og der i kategori 2 oplandene ligeledes 
kan håndteres regnhændelser op til T(10) i nedsivningsanlæggene vil det resterende vandvolumen op til en 
100 årshændelse være på 2.120 m3 svarende til 3,5 cm vand fordelt på hele fladen i oplandet til sløjfen.  
 
Kapaciteten i kloakken er som følge af at der afskæres 7,3 ha befæstet areal opstrøms øget betydeligt, hvor-
for det resterende vand ikke umiddelbart forventes at skabe kapacitetsproblemer. Det vurderes at det ikke er 
nødvendigt at anlægge bassin under Sløjfen for at håndtere det resterende vand. Alternativt kan vandet le-
des væk fra lavningen til Dalgas Boulevard som det er vist på figur 6.  
 
Det er nødvendigt at foretage en dynamisk modellering af systemet for at kunne afklare om hvorvidt der vil 
ske opstuvning i lavningen eller om kloaksystemet kan håndtere en 100 års regnhændelse når der afskæres 
befæstet areal fra kloakken opstrøms i systemet. 
 
 

 
Figur 10: Plan B for bortledning af vand fra lavningen under skybrud. Nedsivning af vand på det grønne areal 
på Dalgas Boulevard.  
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Nedenfor er givet forskellige eksempler på hvordan LAR anlæggene kan udformes i oplandene.  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Regnbed i vej bygget op med kanter og 
beplantet tæt. Nedsivning gennem fil-
termuld. Evt. suppleret med faskiner og 
permeabel belægning. 

Strømning i vejkanten. Vejbrønde 
blændes af og vandet strømmer på 
terræn til nedsivningsanlæg 

Udvidet regnbed med indsnævring af 
vejbanen og større magasinvolumen 

Legegade med regnbed i begge sider, 
og smal vejbane med mulighed for op-
hold og leg.  

Grøn græsrabat. Vejbane kan evt. ud-
skiftes med permeabel type.  
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BILAG 1 
BORINGSPLACERINGER 
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BILAG 2 
ANLÆGSØKONOMI  
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BILAG 3  
LAR SCREENING (13.08.2012) 
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1. INDLEDNING 

I forbindelse med en kommende renovering af Lindevangsparken er Orbicon af Frede-

riksberg Kommune blevet bedt om at se på mulighederne for at lave anlæg til håndte-

ring og nedsivning af regnvand i parken. Anlægget skal aftage regnvand fra parkarea-

let samt om muligt fra omkringliggende bebyggelser og veje. Det ønskes at anlægget 

dimensioneres til at kunne håndtere ekstreme regnhændelser op til T=100. 

 

Rapporten indeholder forundersøgelser, forslag til placering og kobling af de enkelte 

dele af anlægget samt beregning af volumen i anlæggene og tømningstid. 

 

Grundlaget for løsningsforslagene er det udleverede planforslag for parkens fremtidige 

indretning. Planen kan ses i Bilag 1. Derudover grundkort med halvmeter kurver samt 

observationer fra besigtigelsen på stedet d.14. maj 2012. 

 

Lindevangsparken har et karakteristisk formsprog, som bibeholdes i den fremtidige 

plan for området. Løsningerne foreslået i dette projekt lægger sig op af de linjer/den 

indretning der er i parken. Da løsningerne udelukkende er en markering af hvor an-

læggene anbefales placeret samt af deres udbredelse, skal der ske en endelig ind-

pasning af elementerne på baggrund af en præcis opmåling på stedet. 

 

Der er i projektet taget udgangspunkt i, at det tillades at vejvand nedsives. Miljømyn-

digheden skal inden den endelige projektering af anlæggene afklare om det vil være 

en mulighed eller om vejvandet skal ledes til kloakken som hidtil.  

Hvis det vælges at tillade nedsivning af vejvand anbefales det at der laves retningslin-

jer for saltning i forbindelse med glatførebekæmpelse i vintermånederne, da visse 

typer af salt ikke bindes i jorden og derfor kan forringe grundvandskvaliteten.  
 

1.1. Projektområdet 

Projektområdet begrænser sig til parkområdet syd for Finsensvej, de omkringliggende 

veje (Ved Lindevangen og P.G. Ramms Allé) samt Sløjfen, der er beliggende sydøst 

for parken, ud mod Peter Bangs Vej. 

 

2. FORUNDERSØGELSER 

2.1. Eksisterende kloaksystem 

Der opleves i dag under kraftig regn opstuvning af vand på Peter Bangs Vej på grund 

af kapacitetsproblemer i kloakken. Formålet med at lave nedsivningsanlægget i Linde-

vangsparken er at afskære en del af det regnvand der hidtil er blevet ledt til hovedled-

ningen, og derved mindske presset på den. 

 

I parken er der i dag ingen kloakering. Vandet nedsiver på stedet eller strømmer af til 

omkringliggende vej. Fra soppebassinnet er der afløb til kloak til tømning af bassinnet 

ifbm med udskiftning af vandet og rengøring af bassinnet, derudover er afløb fra sku-

rene koblet på kloak.    
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2.2. Opmåling af befæstede flader 

Der er på baggrund af tilgængeligt kortmateriale lavet en opmåling af de befæstede 

flader (vejarealer samt tagflader) som ønskes afkoblet fra kloaksystemet. På figur 1 er 

de opmålte arealer markeret. 

 

 
 

Figur 1: Opmåling af befæstede flader. 
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2.3. Terræn  

Ved Lindevangen har et jævnt fald ned mod Sløjfen mens P.G. Ramms Allé har top-

punkt midt på vejen og fald til begge sider. Vejene ligger generelt lavere end parken, 

med et spring på ca. en halv meter hvor det er størst. På Sløjfen falder terrænet ned 

mod Peter Bangsvej. 

 

 

 
Figur 2: Terrænfald på den sydlige del af projektområdet 

. 

2.4. Terrænmæssige potentialer og barrierer  

Potentialer: 

- Parken har store, plane arealer hvor det er muligt at indpasse nedsivningsan-

læg. 

- Gode muligheder for at skybrudssikre systemet, og på terræn få ledt vandet 

væk fra området. 

 

Barrierer: 

- Vejene ligger lavere end parken, hvilket giver udfordringer i forhold til at få ledt 

regnvandet fra tage og veje til nedsivning i anlægget i parken. Specielt area-

lerne før opkørslen til sløjfen ligger meget lavt. 

- Tagvand skal føres på tværs af vejene, for at komme ind i parken.  

- Opkørslen ved Sløjfen bremser vandets naturlige strømning på terræn. 
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2.5. Nedsivningstests 

Der er lavet tre nedsivningstests på den store plæne i parken. Testene er udført d. 

26.6.2012. 

 

Formålet med testene er at fastlægge jordens hydrauliske ledningsevne for at vurdere 

nedsivningspotentialet og dermed dimensionere det fremtidige anlæg. 

 

Resultater, beskrivelse samt kort over placering af boringer kan findes i bilag 2+3. 
Tabellen herunder opsummerer resultaterne af nedsivningstestene i de enkelte borin-

ger. (k= jordens hydrauliske ledningsevne) 

 

Tabel 1. 

Boringsnummer 

 

k Nedsivningsegnethed 

B1 3,86*10
-6 

middel* 

B2 1,49*10
-5 

god* 

B3 3,59*10
-6 

Middel* 

*) Ringe: k < 1*10
-6
 m/s, middel: 1*10

-6 
< k < 1*10

-5
 m/s, god: k >1*10

-5
 m/s 

 

2.6. Grundvandspejlinger 

For pejling af grundvandsstand er der etableret en boring (B4) til 5 mut (Placering 

fremgår af bilag 2). Derudover er der blevet pejlet grundvandsstand i de tre boringer til 

nedsivningstests (B1-B3).  

 

Boringer er alle pejlet minimum 24 timer efter udførelsen men før udførelsen af ned-

sivningstestene. Dette giver det sekundære grundvandsmagasin tid til at indstille sig.  

 

Boring B4 er opretholdt, så der løbende kan pejles på grundvandsstanden. Grund-

vandsspejlet står højest hen over vinteren, hvorfor det anbefales at der løbende pejles 

i boringen for at få udviklingen over tid, og derved kunne lave en korrekt dimensione-

ring af anlæggene.  
 

Pejleresultaterne er angivet i tabel 2. 

 

Tabel 2. 

Boringsnummer Pejling 26.6.2012  

før nedsivningstest 

B1 tør 

B2 1,66 mut 

B3 1,68 mut 

B4 2,70 mut (pejlet slut juli) 

 Resultater fra pejlingen den 26.6.2012 ifbm nedsivningstesten. 
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2.7. Forurening 

Der er ikke kortlagte forureninger på arealet. Nærmeste V2 kortlægning findes i områ-

det ved Nimbusparken samt på et mindre areal mellem Finsensvej og Wilkensvej. 

Begge beliggende i en afstand på ca. 50 meter fra parken. 

 

 
Figur 3: Markering af kortlagte forureninger i nærheden af projektområdet. Kort hentet på miljøportalen. 

2.8. Konklusion på forundersøgelser 

Nedsivningsforholdene er rimelige set i forhold til det areal der er disponibelt til at ind-

passe anlæggene på. Det store disponible areal gør det muligt, at lave anlæggenes 

overfladeareal større, og derved undgå at skulle lave dem for dybe. 

 

Grundvandsstanden er forholdsvis høj for årstiden. Da der udelukkende laves nedsiv-

ningsanlæg på overfladen og ikke anvendes faskiner vil en afstand på ca. 1,7 meter. 

til grundvandet være acceptabel. Generelt anbefales det dog at der mellem nedsiv-

ningsfladen og det pejlede grundvand er minimum 1 meter.  

 

Det anbefales at der laves en pejling af grundvandsstanden omkring februar, marts 

måned. På baggrund af denne pejling vurderes endeligt hvor dybt anlæggene kan 

etableres.  
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3. LØSNINGER – PRINCIPPER OG VURDERING 

Orbicon har givet to løsningsforslag til hvordan regnvandet kan håndteres. Begge 

baserer sig på et centralt anlæg i form af en lavning på den ovale plæne i parken, hvor 

der kan ske opstuvning og nedsivning af regnvand både under normalregn og under 

skybrud. 

 

- Løsning 1 leder vandet fra tage og veje direkte i render samt grøfter til anlæg-

get i parken. På Sløjfen laves magasinvolumen i form af en sænket 

plads/amfiteater og parkeringsarealet etableres med en permeabel belæg-

ning. 

 

- Løsning 2 håndterer en del af regnvandet, svarende til hverdagsregnen, i 

regnbede uden for parken. I skybrudssituationer sker der overløb til nedsiv-

ningsanlægget i parken. På Sløjfen laves der et større regnbed, hvori regn-

vandet fra pladsen kan opsamles og nedsive. 

 

Ud over de to løsningsforslag gives en beskrivelse af anlæg til genanvendelse af van-

det fra soppebassinnet. Vandet skal ledes til en tank hvorfra det kan tappes til den 

daglige vanding i parken. Løsningen står alene, og er ikke koblet med anlæggene i de 

to løsningsforslag. 
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3.1. Løsning 1 

Regnvandet fra tage og veje ledes direkte i render samt grøfter til anlægget i parken. 

På Sløjfen laves magasinvolumen i form af en sænket plads/amfiteater og parkerings-

arealet etableres med en permeabel belægning. 

 

 
Figur 4: Plan over placering af anlæg samt kobling af elementerne. Løsning 1. 

 

 
Figur 5: Principsnit vest øst.  Snit kan desuden ses i bilag 4.  
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Ved Lindevangen 

Tag- og vejvand føres i linjedræn på tværs af vejen. Tagvandet fra bebyggelsen ledes 

til linjedrænene via render på overfladen gennem forhaverne. Vandet fra vejene op-

samles i linjedrænene, der placeres med mellemrum svarende til tagnedløbene. 

 

I linjedrænene ledes regnvandet til græsklædte grøfter placeret i kanten af parken 

langs den eksisterende hæk. I grøfterne forsinkes og tilbageholdes en del af regnvan-

det. Under små regnhændelser vil vandet nedsive fra grøfterne i stedet for at blive ledt 

til nedsivningsarealet på den ovale plæne. 

 

Grøfterne laves, hvor terrænet falder, med tværvægge/ terrasseringer, så vandet for-

deles bedst muligt i anlægget. Grøfterne kan evt. tilplantes med enggræs/-blomster, 

og fremstå uklippede. 

 

Fra grøfterne etableres der et røroverløb til det store nedsivningsareal i parken.  

For at sikre, at vandet ikke stuver tilbage, monteres kontraklap på ledningen mellem 

plænen og grøfterne. 

  

P.G. Ramms Allé 

På P.G. Ramms Allé ledes vandet fra tagnedløbene direkte til linjedrænene. Som på 

Ved Lindevangen placeres linjedrænene på tværs af vejen, og vandet fra både tagfla-

der og vejen ledes heri til en grøft placeret langs parkens sydlige kant. Da vejen hæl-

der mod begge sider, placeres grøften kun på den højest liggende del af vejen. På de 

laveste steder af vejen gør terrænet, at det ikke er muligt at lede vandet ind i parken, 

da det vil kræve en stor dybde på anlægget derinde.  

 

Fra lavpunktet mod vest ledes vandet til kloak som hidtil eller strømmer på terræn til 

Dalgas Boulevard. 

 

Mod øst ledes regnvandet fra tage og vej sammen med regnvandet fra lavpunktet på 

Ved Lindevangen til faskine under Sløjfen, og nedsiver herfra. 

 

Parken 

For at skabe et volumen hvor der kan opstuves regnvand, etableres den ovale plæne 

med en fordybning, så der dannes en skålformet lavning.  

 

Den ovale plæne er i dag omkranset af trægrupper og staudebede, som definerer 

dens form yderligere og laver en fin overgang til de tættere beplantninger i parkens 

kant. For at bevare mest muligt af den eksisterende beplantning og udtrykket i parken, 

etableres lavningen et stykke inde på plænen, så der rundt i kanten er en bræmme 

med de eksisterende bede. 

 

Kun en del af volumenet vil kunne udnyttes til tilledning af regnvand fra vej og tag, da 

parken ligger hævet over vejene. Det vil derfor være nødvendigt at grave ned i en 
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dybde på ca. 1 meter. Herved kan det tilledte regnvand stuve op i en højde på 0,5 

meter i anlægget. Hvis der kommer yderligere afstrømning af vand fra parkarealet, vil 

det kunne stuve yderligere op i anlægget. Der sikres mod tilbagestuvning i ledninger 

fra grøfterne ved at montere kontraklapper, som tidligere beskrevet. 

 

Udløbene fra grøfterne til anlægget skjules af beplantningen og der laves stensætning 

omkring udløbet for at sikre mod erosion af plænen. 

 

Sløjfen 

Belægningen på parkeringsarealerne foreslås udskiftet med permeabel belægning, så 

det regnvand der falder på fladen samt regnvandet fra tagfladen langs parkerings-

pladsen nedsives gennem overfladen. 

 

Under belægningen fungerer det permeable bærelag som en stenfaskine til, at aftage 

regnvand fra den del af vejene det ikke er muligt at lede til parken. Vandet fra de to 

veje samles i linjedræn og ledes i ledning til faskinen. 

 

Til at aftage afstrømmende regnvand fra det øvrige areal samt tagfladerne på østsiden 

af pladsen laves en sænket plads/amfiteater, hvor regnvandet kan stuve op og nedsi-

ve, eller ledes til kloak når der igen er plads efter regnskyl. I volumenberegningerne er 

der regnet med en dybde af anlægget på 0,25 meter, svarende til at anlægget kan 

håndtere en 100 års hændelse.  

 

3.1.1 Skybrudssikring 

I tilfælde af særlig kraftig regn skal det sikres at regnvandet, hvis anlæggene ikke har 

tilstrækkelig kapacitet, kan ledes hen hvor det ikke gør skade på bygninger eller instal-

lationer.  
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3.1.2 Volumen i og tømningstid for anlæggene 

 

 T=10 T=100 T> 100 

Ovalen Areal= 6260 m
2 

Areal= 6260 m
2
 Areal >6260 m

2
 

 Vol.= 260 m
3
 Vol.= 525 m

3
 Max. Vol.= 3250 m

3 

 Tømningstid= 14 timer Tømningstid= 25 

timer 

 

    

Amfiteater, Sløjfen Areal= 1237 m
2
 Areal= 1237 m

2
  

 Vol.= 50 m
3
  Vol.= 100 m

3
  

 Tømningstid= 11 timer Tømningstid= 18 

timer 

Mulighed for yderli-

gere opstuvning hvis 

anlægget gøres 

dybere 

    

Faskine Areal=2100 m
2 

Areal=5100 m
2
 ------- 

 Vol.= 60 m
3 

Vol.= 246 m
3
 ------- 

 Tømningstid= 4 timer Tømningstid= 14 

timer 

------- 

    

Tabel 3 

 

Alle beregninger er overslagsberegninger. Til udregningerne er anvendt Spildevands-

komiteens dimensioneringsværktøj på baggrund af resultaterne fra nedsivningsteste-

ne.  Arealet angiver størrelsen på det befæstede areal hvorfra der bliver ledt regnvand 

til anlægget. Vol. er volumenet af det opstuvede vand i anlægget, og tømningstid den 

tid der går indtil anlægget atter er tomt. (T=10 er en 10 årshændelse, T=100 er en 100 

årshændelse)  
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3.1.3 Billedeksempler 

 

Eksempel på en sænket græsflade, hvor regnvandet kan stuve op.  

     

Forskellige eksempler på linjedræn 
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Eksempler på permeabel belægning 

 

Sænket plads/amfiteater. 
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3.2. Løsning 2 

En del af regnvandet, svarende til hverdagsregnen, håndteres i regnbede uden for 

parken. I skybrudssituationer sker der overløb til nedsivningsanlægget i parken. På 

Sløjfen laves der et større regnbed, hvori regnvandet fra pladsen kan opsamles og 

nedsive. 

 

 
Figur 6: Plan over placering af anlæg samt kobling af elementerne. Løsning 2. 

 
Figur 7: Principsnit vest øst.  Snit kan desuden ses i bilag 4.  
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Ved Lindevangen 

Vejvand føres i linjedræn på tværs af vejen til regnbed anlagt på bebyggelsens forare-

aler. Tagvandet fra bebyggelsen ledes i render på overfladen til regnbedet. Fra regn-

bedet nedsives regnvandet. 

 

Regnbedet dimensioneres så det kan aftage regn op til hvad der svarer til fx T=10. 

Under kraftig regn sker der overløb fra regnbedet til hhv. det store nedsivningsanlæg i 

parken og regnbedet på Sløjfen (vand fra den nederste del af vejen).  

 

Regnbedet skal placeres mindst 5 meter fra bygningen for at sikre at der ikke trænger 

vand ind i fundamentet.  

 

P.G. Ramms Allé 

Regnvandet fra tag og vej føres på tværs af vejen i linjedræn, og til et regnbed place-

ret i den sydlige kant af parken. For at skabe plads til regnbedet rykkes den eksiste-

rende hæk tilbage mod parken. 

 

Vandet fra de lavtliggende områder af vejen (de to ender) ledes også til regnbedet og 

nedsives som det resterende regnvand.  

 

Når der falder kraftig regn sker der overløb fra den midterste del af regnbedet til ned-

sivningsanlægget i parken (ovalen) mens der fra de lavere liggende områder sker 

overløb til hhv. Dalgas Boulevard og til regnbedet på Sløjfen. 

 

Parken  

(Samme løsning som i løsningsforslag 1) 

For at skabe et volumen hvor der kan opstuves regnvand, etableres den ovale plæne 

med en fordybning, så der dannes en skålformet lavning.  

 

Den ovale plæne er i dag omkranset af trægrupper og staudebede, som definerer 

dens form yderligere og laver en fin overgang til de tættere beplantninger i parkens 

kant. For at bevare mest muligt af den eksisterende beplantning og udtrykket i parken, 

etableres lavningen et stykke inde på plænen, så der rundt i kanten er en bræmme 

med de eksisterende bede. 

 

Kun en del af volumenet vil kunne udnyttes til tilledning af regnvand fra vej og tag, da 

parken ligger hævet over vejene. Det vil derfor være nødvendigt at grave ned i en 

dybde på ca. 1 meter. Herved kan det tilledte regnvand stuve op i en højde på 0,5 

meter i anlægget. Hvis der kommer yderligere afstrømning af vand fra parkarealet, vil 

det kunne stuve yderligere op i anlægget. Der sikres mod tilbagestuvning i ledninger 

fra regnbedene ved at montere kontraklapper, som tidligere beskrevet. 

 

Udløbene fra regnbedene til anlægget skjules af beplantningen og der laves stensæt-

ning omkring udløbet for at sikre mod erosion af plænen. 
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Sløjfen 

Der laves permeabel belægning på parkeringsarealet som i løsningsforslag 1. Af-

strømmende regnvand fra den resterende del af pladsen og fra tagfladerne øst for 

pladsen ledes på terræn til et centralt placeret regnbed. For at skabe tilstrækkelig 

volumen anlægges der faskiner i tilknytning til regnbedet. Fra regnbed og faskiner 

nedsives regnvandet. 

 

3.2.1 Skybrudssikring 

I tilfælde af særlig kraftig regn skal det sikres at regnvandet, hvis anlæggene ikke har 

tilstrækkelig kapacitet, kan ledes hen hvor det ikke gør skade på bygninger eller instal-

lationer.  

 

3.2.2 Volumen i og tømningstid for anlæggene 

 

 T=10 T=100 T> 100 

Ovalen -------
 

Areal= 6260 m
2
 Areal > 6260 m

2
 

 ------- Vol.= 250 m
3
 Max. Vol.= 3250 m

3
 

 ------- Tømmetid= 25 timer  

    

Regnbed, Sløjfen Areal= 1237 m
2
 Areal= 1237 m

2
 + 

overløb 

------- 

 Vol.= 55 m
3
 Vol.= 355 m

3
 ------- 

 Tømningstid= 22 timer Tømningstid= 86 timer ------- 

    

Regnbede v. veje Areal= 8440 m
2
 -------- ------- 

 Vol.= 365 m
3
 -------- ------- 

 Tømningstid= 18 timer   

Tabel 4 

 

Alle beregninger er overslagsberegninger. Til udregningerne er anvendt Spildevands-

komiteens dimensioneringsværktøj på baggrund af resultaterne fra nedsivningsteste-

ne.  Arealet angiver størrelsen på det befæstede areal hvorfra der bliver ledt regnvand 

til anlægget. Vol. er volumenet af det opstuvede vand i anlægget, og tømningstid den 

tid der går indtil anlægget atter er tomt. (T=10 er en 10 årshændelse, T=100 er en 100 

årshændelse)  
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3.2.3 Billedeksempler 

 

Eksempel på grøft/regnbed 

 

Regnbed kombineret med ophold 
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Regnbede med siddekanter    
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3.3. Genanvendelse af vand fra soppebassin 

Soppebassinnet er et rektangulært bassin beliggende i parkens nordlige del. Bassinet 

bruges i sommermånederne fra ca. juni til august, og tømmes i denne periode 2 gan-

ge om ugen. Tømningen sker dels for at forny vandet, dels for at rengøre bassinet. 

 

 
Figur 8: Markering af soppebassin og bunker 

Vanddybden i bassinnet menes at være 0,3 meter, svarende til et vandvolumen på ca. 

120 m
3
. 

 

Der er fra kommunens side et ønske om at fjerne en eksisterende bunker på grunden. 

Se figur 8, hvor placeringen af bunkeren er markeret. I stedet for bunkeren ønskes det 

at lave en underjordisk tank til genanvendelse af vand fra soppebassinnet. Det maga-

sinerede vand skal bruges til vanding i parken. 

 

Tanken dimensioneres til at kunne magasinere vand svarende til to tømninger af sop-

pebassinet = 240 m
3
. Vandforbruget til vanding forventes at overstige det volumen det 

er muligt at tilføre tanken. Det er blevet oplyst at der vandes i parken dagligt i som-

merperioden, og med to ugentlige tømninger af soppebassinnet, vil tanken hurtigt 

blive tømt, og derved kunne modtage vand fra næste tømning. 

 

Kun vand fra soppebassinet + regnvand der afstrømmer til bassinnet anbefales ledt til 

tankene, da der derved kun vil ske tilledning af vand i den periode hvor der vandes. 

Hvis der kobles regnvand (fra fx skure) på systemet, vil det blive ledt til tankene hele 

året, og hen over vinteren ligge og rådne. 

 

Tagvandet fra de tre mindre bygninger kan, hvis det ønskes at afskære dem fra kloak-

ken, ledes til små regnbede eller direkte ud på overfladen.  

 

Vandet fra soppebassinet ledes til tanken via ledning. Afløbet fra bassinet laves så det 

manualt kan åbnes og lukkes når bassinet skal tømmes. Det eksisterende afløb fra 

soppebassinet bibeholdes, og afdækkes. I forbindelse med rengøring af bassinet kan 
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afløbet åbnes og vandet ledes til kloakken. Herved undgås det at der ledes forurenet 

vand til tanken. 

 

4. VIDERE FORLØB: 

 

- Valg af afvandingsløsning 

- Afklaring omkring vejvand og nedsivning. Kan det tillades at vejvand nedsives 

gennem græsklædt overflade? Kan det tillades at vejvand nedsives fra faski-

ne? 

- Afklaring med vejmyndighed og politi omkring ændringerne i vejene samt om-

kring glatførebekæmpelse 

- Detailopmåling af projektområdet 

- Evt. supplerende nedsivningstests 

- Endelig dimensionering og formgivning af anlæggene 

- Nedsivningsansøgning 

- Endelig dimensionering og projektering af anlæg til genanvendelse af vand fra 

soppebassin. 

- Hvis løsning 2 vælges skal der indledes dialog med boligforeningen mht. om 

det er muligt at placere regnbed på deres forarealer 

- Evt. udarbejde plan for borgerinddragelse. 

 

 


