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Den lille regnhave
Kornmarken 15
Her bor Jane og
Christian. De bruger
gerne haven om
aftenen til grill eller
hygge i aftensolen
efter en lang arbejdsdag. De ønskede en
have med et vildt
udtryk, lav pasningsgrad og masser af valmuer.

Bygherre: Gladsaxe Kommune
Partnere: Gladsaxe Kommune,
Brdr. Sindby og haveejer
Entreprenør: Brdr. Sindby
Udført: Juni 2015

Regnvandsløsningerne
Dette er den eneste rækkehushave i projektet, hvil©G
eo
ket giver nogle udfordringer i forhold til afstande
da
tas
tyr
els
til bygning og skel, fordi haven er meget smal,enisær
forhaven.
I forhaven er der etableret en stenfaskine 3 meter
fra bygningen, som også fungerer som kørespor
til parkering af familiens bil. Mellem stenbedet og
bygningen er der plantet forskellige staudegræsser
for at skabe et vildt, men kontrolleret udtryk.
I baghaven ledes regnvandet hen over et højbed og
via et par fald ned i en grøft i græsplænen. Grøften
er dimensioneret til at kunne håndtere en 10-års
regnhændelse og er tilplantet med valmuer og
græs.
Beboerne ønskede sig mulighed for ophold i aftensolen, som er bagerst i haven. Der er blevet etableret en sænket terrasse i baghaven, hvor familien
kan nyde dagens sidste sol, men som også fungerer
som skybrudsløsning med overløb fra grøften.

” Selvom vores ønsker kun var meget
vagt formulerede - lykkedes det gennem projektet at finde den helt rigtige
løsning, der lige passede til os”
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Fakta i tal
Afkoblet areal: 54 m2
Nedsivningskoeffiecient: 1,1 x 10-4 m/s
Faskine (forhave): 0,75 m3
Grøft (baghave): 0,5 m x 0,25 m x 11,3 m.
Dimensionering: 5-års og 10-års regnhændelse
Pris: 35.102 kr. inkl. moms, uden arbejdskraft
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Den lille regnhave
Planteliste
Stauder

Akeleje
Aquilegia vulgaris

Græsser

Lærkesporer
Pseudofumaria lutea

Valmuesøstre
Meconopsis cambrica

Kæmpestar
Carex pendula

Morgenstjernestar
Carex grayi

Palmebladet star
Carex muskingumensis

Der har ikke været noget ønske om mange planter i denne have. Til gengæld skal der være en lille
pasningsgrad for det grønne anlæg, og mulighed for at det kan passe sig selv og vokse til. Det eneste planteønske, som der har været, er valmuer i baghaven, som er sået i grøften og som vil stråle
om foråret. Derudover er der også plantet nogle staudegræsser i grøften, for at holde det grønne
udtryk, som resten af baghaven har. De vilde græsser og urter vil over tid vokse tæt sammen med
valmuerne, der også sår sig selv meget effektivt. Ved vandrenden er der plantet krydderurter, som
også var et ønske fra beboerne (se billede).
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