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Den naturlige regnhave
Kornmarken 3
Her bor Gitte og Steen
sammen med deres
ene hjemmeboende
datter Karoline. Familien har flere anlagte
terrasser og hyggelige
kroge i haven, som
nydes både morgen
og aften. Der var et stort ønske om at få skabt en
anderledes ramme om husets front, hvilket regn©G
vandsbedet opfyldte
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Bygherre: Gladsaxe Kommune
Partnere: Gladsaxe Kommune,
Brdr. Sindby og haveejer
Entreprenør: Brdr. Sindby
Udført: Juni 2015
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Regnvandsløsningerne
I denne have håndteres alt regnvandet i forhaven
gennem et stort regnbed, der kan holde til et skybrud.
Regnvandet fra nordsiden af bygningen ledes ud til
en lille grøft, som snor sig igennem græsarealet og
ender i regnbedet.Grøften er blevet stampet for at
undgå nedsivning for tæt på huset og står beplantet
med en blanding af vilde græsser, staudegræsser og
stauder. Der er placeret marksten i mindre klynger i
grøften, samt i regnbedet, for at give det et lidt mere
vildt og tilfældigt udtryk.
Regnbedet er placeret det eneste sted i forhaven,
hvor man kan overholde anvisningerne om 5 meter
til bygning og 2 meter til skel.
Regnvandet fra de to nedløbsrør på sydsiden af
huset bindes op under den eksisterende terrasse og
samles, inden det ledes ud gennem en åbning i terrassens beklædning. Udløbet er placeret et stykke
over jordoverfladen, så vandet får frit fald ned på
nogle sten. Stenene ligger i en rende, som leder
vandet videre over til regnbedet.

”Det er dejligt, hvis vores projekt kan
være til inspiration for andre”
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Fakta i tal
Afkoblet areal: 90 m2
Nesivningskoefficent: 2,4 x 10-4 m/s
Regnbed: 4,6 m2 x 30 cm
Dimensionering: 10-års regnhændelse
Pris: 8.745 kr. inkl. moms, uden arbejdskraft
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Den naturlige regnhave
Planteliste
Planterne er sammensat efter et ønsker om blå, røde og hvide blomster nuancer. Det er derudover et ønske, at bedet skal kunne tåle at stå vildt, uden at det kommer til at se misvedligeholdt
ud. Dette kan gøres ved at bruge nogle planter, som kan brede sig godt i bedet (f.eks. kattehale og
Astilbe) og gerne nogen som også sår sig selv (f.eks. akeleje og tidselkugle). Derved skaber man
hurtigt et tæt bed, og hvis andre urter og græsser finder deres vej til bedet, skader det på ingen
måde ikke. Dog skal man være opmærksom på særlig kvælende ukrudt, som kan være godt at få
fjernet.

Stauder

Akeleje
Aquilegia vulgaris

Fingerbøl
Digitalis ferruginea ”Gigantea
Gelber”

Stor stjerneskærm
Astrantia major

Tidselkugle
Echinops ritro

Hosta
Hosta lancifolia

Kattehale
Lythrum Salicaria

Kinesisk astilbe
Astilbe Chinensis

Kæmpestar
Carex pendula

Palmebladet star
Carex muskingumensis

Græsser

Rørhvene
Calamagrostis x acutifolia
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Rørføring
gennem busk
Garage
Nedløb
Rende

Grøft
Nedløb
Terrasse

Nedløb

Regnbed
Frit fald ned
på sten

Kornmarken

Hængende
rørføring under
terrassen

35,

50

35,

25

3

