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Den rumskabende regnhave
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Her bor Majbritt og
Klaus, som begge flittigt bruger havens to
terrasser til grillaftener
og hygge. I resten af
haven har der været et
ønske om at skabe lidt
mere liv, som er blevet mødt i form af nye beplantninger og bede.

Bygherre: Gladsaxe Kommune
Partnere: Gladsaxe Kommune,
Brdr. Sindby og haveejer
Entreprenør: Brdr. Sindby
Udført: Maj/juni 2015
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Regnvandsløsningerne
Ved begge terrasser er der etableret nye hegn med
altankasser på toppen, som opsamler og fordamper
en del af regnvandet, inden det løber videre i systemet.
På forsiden af huset ledes regnvandet fra altankasserne ned på en chausséstens-rende, som følger
terrassen på ydersiden, ud i et regnbed.
Ved indkørslen er der etableret et grønt bælte på
tværs af stien for at opsamle, nedsive og lede overskydende vand fra indkørslen og stien ud i regnbedet.
I baghaven ledes regnvandet direkte fra altankassen
og ned i regnbedet, som omkredser terrassen med
et fald på 1,5-2 meter. Bedet bruges til at skærme af
og formes med bløde linjer, som ses på forsiden af
huset, for at bløde op for det meget kantede udtryk
som den eksisterende have havde.
Der er etableret en ekstra lavning, hvor der er overløb fra regnbedet via en lille græslavning. Denne
løsning kommer i brug, når regnmængden overstiger en 5-års hændelse. Lavningen fungerer som et
bålsted.

”Den imødekommende og tætte dialog
med landskabsarkitekten og anlægsgartnerne har givet ideer og inspiration
til at finde de rette løsninger og udtryk
for vores nye regnhave”
Fakta i tal
Afkoblet areal: 144 m2
Nedsivningskoefficient (forhave): 4,6 x 10-5 m/s
Nedsivningskoefficient (baghave): 6,2 x 10-6 m/s
Regnbed (forhave): 14 m2 x 0,2 m
Regnbed (baghave): 12 m2 x 0,15 m
Dimensionering: 50-års regnhændelse
Pris: 20.595 kr. inkl. moms, uden arbejdskraft
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Den rumskabende regnhave
Planteliste

Stauder

Der er stor fokus på planterne i denne
have, hvor de har en stor effekt på den
rumlige fornemmelse, som skabes i
haven. Der har været et ønske om hvide,
røde og lilla nuancer.

Eng-storkenæb
Geranium pratense

Kattehale
Lyrthrum Salicaria

Akeleje
Aquilegia vulgaris

Dag-pragtsstjerne
Silene dioica

Eng-nellikerod
Geum rivale

Kinesisk astilbe
Astilbe chinensis

Langakset pragtskær
Liatris spicata

Mjødurt
Fillipendula ulmaria

Græsser

Purpursolhat
Echinacea ’Magnus’

Stor stjerneskærm
Astrantia major

Blågrøn star
Carex flacca

Tidselkugle
Echinops ritro

Kinesisk elefantgræs
Miscanthus sinensis ”Ferner Osten”

Træer

Rørhvene
Calamagrostis x acutifolia

Buske

Oktober kirsebær
Prunus subhirtella ’Autumnalis’

Japansk hængekirsebær
Prunus serrulata ’Kiku-shidare-sakura’

Japansk kirsebær
Prunus serrulata ’Shirotae’

Duftsnebolle
Viburnum burkwoodii
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