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Løsning 1A: Legepladser

Legepladserne i området er blevet registreret. 
På baggrund af modelberegningerne er legepladserne blevet inddelt i 3 kategorier, alt efter hvilken 
indsats  området har behov for (rød= størst, gul=mellem, grøn=mindst).

Denne løsning er en ren overfladeløsning der håndterer regnvand som falder på p-pladser og gangsti-
erne foran husene, samt regnvand fra hustagene som ikke kan være i kloakken.

Målene angiver en anbefaling på hvor meget området bør sænkes, for at sikre det mod en 
100 års regnhændelse.



3

Løsning 1A: Legepladser
Sænkede flader og regnbede

Det foreslås at terrænet i områderne sænkes. På denne måde får man skabt et ekstra volumen, der kan hjælpe med at håndtere 
store mængder af regnvand. I perioder med meget kraftig regn, vil vandet stå i disse områder, indtil der igen er plads i det eksis-
terende kloaksystem. På denne måde styres vandet hen hvor der er plads til det - og det sikrer at husene ikke 
oversvømmes. 

At sænke områderne kan gøres på flere måder.  De angivne dybder vil sikre områderne, hvis hele fladen sænkes det givne antal 
cm. Men man vil også kunne vælge kun at sænke en del af et område - og så blot sænke det tilsvarende dybere.

1) Legepladsen som den er idag. De 
fleste steder omkranset af et blomster-
bed og med faldunderlag/grus i selve 
legeområdet.

2) Halvdelen af legepladsen sænkes 
til et lavere niveau. Dette område kan 
laves til et grønt rekreativt element med 
planter og opholdsmuligheder mm.

3) Hele området inddrages og sænkes. 
Der kan plantes blomster og træer - og 
laves et attraktivt opholdsområde. Hvis 
de overskydende legeredskaber er i god 
stand, kan de flyttes til en af de andre 
legepladser hvor der er plads.

Med denne løsningen åbnes der op for at give områderne forskellig karakter - og mulighed for at skabe områder til ophold og 
afslapning for alle aldersgrupper.

Anbefaling: Det anbefales at løsningen gennemføres i forbindelse med at legepladsen skal renoveres.

Beregnet for én legeplads:

Overslag til anlægsøkonomi (kr):
5 års hændelse: 100.750
20 års hændelse: 249.250
100 års hændelse: 444.500

Nødvendigt volumen (m3):
5 års hændelse: 33
20 års hændelse: 87
100 års hændelse: 158
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Løsning 1B: Parkeringsarealer

Ligesom legepladserne i området, er parkeringsarealerne også blevet registreret og inddelt i 3 katego-
rier, alt efter hvilken indsats området har behov for (rød= størst, gul=mellem, grøn=mindst).

Målene angiver en anbefaling på hvor meget området bør sænkes, for at sikre det mod en 100 års 
regnhændelse. Denne løsning håndterer samme regnmængder som Løsning 1A.
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Løsning 1B: Parkeringsarealer
Sænkede flader og regnbede

Her foreslås samme løsning med at sænke terrænet i områderne - i dette tilfælde parkeringsarealerne. 
Det vil ikke være nødvendigt både at sænke parkeringsarealerne og legepladserne - det skal ses som to forskellige 
muligheder - der løser det samme problem.

1) Parkeringsarealet som den er idag. 
De fleste steder omkranset af blomster-
bede i forskellige højder. 

2) Sænkning af hele parkeringsfladen. 3) Parkeringsfladen forbliver i det samme 
niveau, mens kanten laves højere. 0-30 
cm efter hvilken regnhændelse man vil 
sikre sig mod.
I kanten kan der f.eks. være plads til 
blomsterbede. 

Trappetrin/
rampe

2) Ved at sænke hele parkeringsarealet får man skabt et ekstra volumen, der kan hjælpe med at håndtere store mængder af 
regnvand. Parkeringspladsen bliver til et stort “bassin” hvor vandet kan stå midlertidigt, når der er meget regn. 

Anbefaling: At sænke parkeringsarealerne kan være en dyr løsning, da asfalten skal fjernes og ny overflade etableres. 
Derfor anbefales denne løsning i forbindelse med at der alligevel skal renoveres på parkeringsarelaet. I den forbindelse kunne 
man ligeledes overveje, at søge Kommunen om, at etablere en permeabel belægning dvs. en belægning hvor vandet kan ned-
sive. Dette kan f.eks. være permeabel asfalt, græsarmering, grus osv.

3) Hvis parkeringsarealet ikke står for at skulle renoveres, kunne en anden mulig løsning være at løfte kanten de givne antal cm, 
og på den måde skærme husene for vandet. 

Beregnet for én parkerings-
plads (P24): 

Overslag til anlægsøkonomi (kr):
5 års hændelse: 751.750
20 års hændelse: 900.250
100 års hændelse: 1.095.500

Nødvendigt volumen (m3):
5 års hændelse: 33
20 års hændelse: 87
100 års hændelse: 158
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Løsning 2: Grønne områder
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Løsning 2: Grønne områder
Lavninger og bassiner

I denne løsning fokuseres på de grønne områder, hvor der i dag er nogle problemer.

Det foreslås at de grønne områder sænkes dvs. at der graves ned i terræn de steder som er vist på foregående side. På denne 
måde skabes der naturlige bassiner, hvor vandet kan samle sig i perioder med meget regn. 
Karakteren af disse bassiner kan være forskellig - alt efter hvad grundejerforeningen ønsker. Det kan f.eks. være lavninger i græs-
set, disse vil fremstå som en del af den eksisterende græsplæne. Alternativt  kunne man etablere regnbede i de lavere liggende 
områder, med planter af forskellig karakter.

I et regnbed samles regnvandet i en lavning med planter. Regnvandet giver og nedsiver vand til planterne.

Modelberegningerne viste at der er problemer med vand på terræn langs Bøgelunden, Fyrrelunden, Egelunden og Granlunden. 
For at afhjælpe problemerne her, vil der langs disse veje kunne laves lavninger, render eller kanaler, der fører det overskydende 
vand ned til det grønne område - hvor der er skabt ekstra kapacitet.

Der er et naturligt fald mod det grønne område fra begge sider, men det vil være nødvendigt med yderligere terræn-
undersøgelser for at afdække om der lokalt er mindre højdepunkter der skal reguleres for at sikre et frit flow til området.
Fra det grønne område laves overløb til det eksisterende system.

Denne løsning vil afhjælpe  jeres oplevede hændelser samt sikre en ekstra kapacitet.

Anbedaling: Det anbefales at lavningerne udformes med hældning/skråning på max. 1:5, for at sikre en driftsvenlig udformning.

Eksempel på lavning, kanel og rendeEksempel på regnbed

Beregnet for hele det samlede 
volumen:

Overslag til anlægsøkonomi (kr):
5 års hændelse: 2.458.250
20 års hændelse: 4.402.500
100 års hændelse: 7.482.500

Nødvendigt volumen (m3):
5 års hændelse: 863
20 års hændelse: 1570
100 års hændelse: 2690
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Løsning 3A: Vendepladser

Beregnet for muligt volumen 
ved én firkant:

Overslag til anlægsøkonomi (kr):
162.750

Muligt volumen (m3):
29
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Løsning 3A: Vendepladser
Opsamling af tagvand

Modelberegningerne viser at der forskellige steder i bebyggelsen er problemer med vand på terræn ved kraftige 
regnhændelser.

En mulig løsning på dette problem vil være at aflaste det eksisterende system. Dette kan gøres ved at afkoble regnvandet fra 
udvalgte tage - og lede det via overfladen til de nye regnbede - hvor der er skabt en ekstra kapacitet.

I bebyggelsen er der nogle små vendepladser som idag har forskellig beplatning. På disse områder kan der under 
beplantningen skabes ekstra kapacitet i form af faskiner. En faskine udgør et underjordisk volumen til opstuvning af regnvand.  
Tagvandet fra bygningerne omkring vendepladserne kobles til disse fakiner/bassiner. Her kan vandet opstuve inden det kan 
ledes videre til det eksisterende system.

Eksempel på faskine.

Regnbed

Faskine Eksisterende 
kloak

Principsnit der viser hvordan vandet ledes via faskine til den eksisterende kloak.
Vandet fra tagene kan løbe direkte på terræn - i lavning eller kanal til faskinen.
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Løsning 3B: Parkeringsarealer
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Løsning 3B: Parkeringsarealer
Opsamling af tagvand

En anden løsning er at opsamle regnvandet fra tage i planteområderne ved parkeringsarealerne.
Her afkobles regnvandet - fra udvalgte tage - og ledes til de nye regnbede, hvor der er skabt en ekstra kapacitet.

Langs parkeringsarealerne er der idag forskellige blomsterbede. Under disse bede kan der skabes ekstra kapacitet i form af 
faskiner. Tagvandet fra bygningerne omkring parkeringsarealerne afleder til disse fakiner/bassiner via overfladen. 
I faskinerne kan vandet opstuve inden det kan ledes videre til det eksisterende system.

Principsnit der viser hvordan vandet ledes via faskine til den eksisterende kloak. Eksempler på regnbede

Regnbed

Faskine

Beregnet ud fra muligt volumen 
ved en parkeringsplads:

Overslag til anlægsøkonomi (kr):
211.250

Muligt volumen (m3):
35


