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Her bor Charlotte og
Carsten med deres
to drenge Tobias og
Jonas. Her i haven bliver fodbold og trampolinen vægtet højt,
samt deres flotte staudebed i forhaven, som inviterer indenfor i haven.
tyrelsen

Bygherre: Gladsaxe Kommune
Partnere: Gladsaxe Kommune,
Brdr. Sindby og haveejer
Entreprenør: Brdr. Sindby
Udført: Maj/juni 2015

Regnvandsløsningerne
I forhaven er der etableret et regnbed med planter i
lilla og blå nuancer sammen med en omlægning af
et eksisterende bed.
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Regnbedet håndterer halvdelen af tagvandet fra
huset, som løber i en rende på tværs af stien og ud i
en stenrende til bedet.
I baghaven opsamler en regntønde regnvand fra
den anden del af taget, som bruges til vanding
i haven. Et overløb fra regntønden leder vandet
til nedsivning i en åben faskine, som er etableret
under en nedgravet trampolin.
Den opgravede jordmængde er blevet genbrugt, så
vidt det har været muligt, til at udjævne græsarealet
over mod naboen.
Fra det lille halvtag ved hovedindgangen ledes vandet via en rende til nedsivning på græsarealet.
Der er en eksisterende faskine, som nedsiver regnvandet fra garagen i græsarealer på forsiden af
huset, og dette er derfor ikke med i projektet.

”Det er rigtig dejligt, at fremtidens
grundvand ikke løber direkte i
kloakken.”

Fakta i tal
Afkoblet areal: 100 m2
Nedsivningskoefficient (forhave): 1,75 x 10-4 m/s
Nedsivningskoefficient (baghave): 1,2 x 10-4 m/s
Regnbed (forhave): 6,5 m2 x 0,2 m
Nedsænket trampolin(baghave): 13,85 m2 x 0,7 m
Dimensionering: 50-års regnhændelse
Pris: 38.382 kr. inkl. moms, uden arbejdskraft
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Den tilpassede regnhave
Planteliste
I denne have har man valgt at lave et regnbed i det eksisterende staudebed i forhaven, hvor beplantningen
skal hænge sammen og skabe et samlet udtryk. Der er valgt planter, som fungerer både i et almindeligt bed
og i regnbedet, for at de kan gå igen på tværs af det store bed. Planterne blomstrer på forskellige tids-

punkter i nuancerne fra rosa til blå, og flere af dem dufter og har spændende efterårsløv.
Stauder

Lodden løvefod
Alchemilla Mollis

Slangeurt
Persicaria bistorta

Kattehale
Lyrthrum Salicaria

Mjødurt
Filipendula ulmaria

Akeleje
Aquilegia vulgaris

Eng-storkenæb
Geranium pratense

Kinesisk astilbe
Astilbe Chinensis

Tidselkugle
Echinops ritro

Læbeløs
Ajuga repens

Fjerbusk
Aruncus Dioicus

Blågrøn star
Carex flacca
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Bredbladet spidsblad
Chasmanthium latifolium

Græsser
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Kæmpestar
Carex pendula
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Udjævning af
jord på terræn
Garage

Nedgravet
Trampolin
Rørføring
Terrasse
Vandtank

Klokkebuske

Nedløb
Marsk Stiegs Allé
Fodboldbane

Ny belægning

Permeablet
bærelag
Lysstandere

Staudebed flettet
sammen med
regnbedet

Nedløb
Vandrende

Sten
Regnbedets
bund

Nedløb

Fast vandrende

Uægte jasmin

Surbundsbed

Drivhus
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