
 
 

Decentral håndtering  
LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og 

rensning i samspil med kloakken 



Der er sket noget siden vi startede BIV 

 



Udgangspunkt i Københavns 
Klimatilpasningsstrategi 

• Klimatilpasning - den 
geografiske skala 

– Klimasikring på 
bygningsniveau 

– LAR og forsinkelse i 
haver og veje 

– Plan B på 
deloplandsniveau  

 

 

• Klimatilpasning på tre 
niveauer 

– Reducere sandsynlighed 
– LAR, lokal forsinkelse 
og Plan B 

– Reducere omfang – 
klimasikring på 
bygningsniveau 

– Reducere sårbarhed – 
indgår ikke her 

 



Stadig decentral håndtering, men vi vil 
lægge vægten anderledes 

• Reducere risikoen for oversvømmelser under 
ekstrem regn – både lokalt i oplandet og i de 
nedstrøms dele af afløbssystemet. 

• Demonstrere dette ved vurdering og 
etablering af decentrale regnbede og plan B-
løsning i udvalgte veje i området.  

• Renseevne af regnbede dokumenteres – 
eventuelt i flere opbygninger 

 



Flere muligheder med lokale anlæg 

• Vi skal afklare recipienten  
– Nedsivning, afledning til Harestrup Å eller forsinket 

afledning til kloak? 

• Vi skal beslutte regnbedets hydrauliske funktion: 
– Dimensionering efter 5 eller 10 års hændelse med overløb 

til vej eller kloak? 

– Integrere Plan B - Regnbedet som bassin til ekstrem regn 

– Kombine nedsivning af små regn med opstuvning af 
ekstrem regn – både hverdag og plan B 

• Vi skal tage stilling til andre Plan B-tiltag 

• Vi skal beslutte, vor meget, vi vil gøre ud af rensningen 



Standard regnbed – noget at regne på 

• Standardbed eller lokal 
indpasning 

• ”Standardbed”: 700 m2 
pr. ha red., 1,2 meter 
opstuvning. Ved T=5 
svarer det til afløb på 1 
l/s ha eller fuld 
nedsivning ved k=2*10-6 

• Afløbsbrønd og evt. 
membran 
 



Nu ser vi lige bort fra tagvandet 

  



Regnbede – hydraulisk forståelse 1 

• Dimensionering til 5 års hændelse 

– Magasinvolumen tilpasses efter oplandsstørrelse og 
afledning (eller nedsivning) 

–  ca. 700 m2 regnbed/ha red. ved K=2*10-6 (ca. 1 l/s ha) og 
en opstuvningsdybde på 1,2 meter 



Regnbede – hydraulisk forståelse 2 

• Dimensionering som bassin til ekstrem regn 

– Afløb tilpasses kloakkens kapacitet. Magasinvolumen tilpasses 
efter oplandsstørrelse og den hændelse, vi vil håndtere.  

• Standardbed, 700 m2/ha red. med dybde 1,2 m giver 85mm til Plan B 
ved forsinket afledning  til 110  l/s ha. 30 mm kan håndtere en 100 års 
hændelse. 



Regnbede – hydraulisk forståelse 3 

• Kombineret nedsivning og Plan B-sikring 
– Nedsivning af normalregn, afløb tilpasses kloakkens kapacitet så 

magasinvolumen holdes fri til ekstrem regn.  
• Standardbed, 700 m2 pr. ha red. ved K=2*10-6 og en faskinedybde på 

0,8 meter til nedsivning ken der nedsives en 2 års hændelse 
• Yderligere magasin på 40 cm med afløb på 110 l/s ha til kloak giver 30 

mm ekstra forsinkelse til Plan B, svarende til en 100 års hændelse 

 



Placering af regnbede – Kildeløbet og 
Skråningen 



Indpasning af regnbede (80 mm)  



Indpasning af regnbede (80 mm) 



Principper for Plan B afløb på 
overfladen 



Spændende – men er det relevant 
sammen med lokale regnbede?  



Renseeffekt i regnbede 

• Rensning gennem filtermuld – udgangspunkt i 
Simons arbejde 

• Eventuelt supplerende rensning i filtermedie i 
faskinen a la Jes Vollertsen 

• Mulighed for prøvetagning i afløbsbrønd - 
udfordrende at måle i tilløb 

• Analyseprogram med udgangspunkt i 
risikovurdering og Life Treasure projekt i 
Albertslund.  



Videregående rensning 
• Adsorptions filtre 

 Fosfor og mange tungmetaller kan 
effektivt tilbageholdes ved adsorption 
til f.eks. zeolit eller kalk- og 
jernholdige materialer. 

17 Kalkmedie bestående af skaller 

Udløb efter sand-  
og adsorptionsfilter 
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Copper reduced from 469 g/L to 4 g/L

Inflow Pond Sand Sorption
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Zinc reduced from 450 g/L to 4 g/L

Inflow Pond Sand Sorption
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Ortho P reduced from 0.13 mg/L to 0.006 mg/L

Inflow Pond Sand Sorption
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Total P reduced from 0.32 mg/L to 0.025 mg/L
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Vores forslag til videre arbejde 

• Vi skal afklare recipienten  
– Nedsivning, afledning til Harestrup Å eller forsinket afledning til kloak? 

• Vi skal beslutte regnbedets hydrauliske funktion: 
– Dimensionering efter 5 eller 10 års hændelse med overløb til vej eller 

kloak? 
– Integrere Plan B - Regnbedet som bassin til ekstrem regn 
– Kombinere nedsivning af små regn med opstuvning af ekstrem regn – 

både hverdag og plan B 

• Vi skal tage stilling til andre Plan B-tiltag – Kort over afstrømning på 
overfladen og projekt for delopland. Kobling til TI’s projekt? 

• Vi skal beslutte, vor meget, vi vil gøre ud af rensningen – filtermuld, 
videregående rensning og mulighed for prøvetagning 



Vi udarbejder 

• Kort over afledning af vandets på overfladen 
under ekstrem regn (Blue spot med afstrømning)  

• Vurdering af samspil mellem lokal nedsivning, 
forsinket afledning og Plan B 

• Vi projekterer: 

– Opbygning, dimensionering og indplacering af 
standardregnbed med nedsivning, afløbsbrønd og 
indbygget Plan B 

– Evt. Plan B-afløb på overfladen for et delopland 

 


