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Dimensionering 

• Dimensionering til T=5 med en 
nedsivningsevne på 10-6 m/s 

• Svarer til 60 mm = 5% af arealet med en 
faskinedybde på 1,2 meter 

• Mulighed for samspil med eksisterende kloak 



 



 



Miljø og vejvand – hvad er det for noget og 

hvilke stoffer skal vi være bekymrede for? 

• Datagrundlag for vejvand er konservativt fastlagt. 
• Olie, PAH, blødgørere, Zn, Pb optræder i overkoncentrationer i 

vejvand set i forhold til grund- og drikkevandskvalitetskriterier 
– Metallerne vurderes ikke at udgøre et problem, da de fastholdes og 

opkoncentreres effektivt i de øvre jordlag 
– De organiske stoffer vil i høj grad blive tilbageholdt og nedbrudt i 

jorden 
– Dårligt datagrundlag på plastblødgørere  - det ses i grundvandet, men 

kilden er ukendt 

 
• Klorid fra vejsalt udgør et selvstændigt problem, der allerede i dag 

har ført til en stigende koncentration i grundvandsressourcen.  
 

• Vejvand fra veje, der saltes med traditionel saltningspraksis, må ikke 
nedsives.   



Saltning i områder med 
drikkevandsindvinding 

• Privat fællesvej 
– Opstille vilkår om at der indgås frivillig aftale om 

nul saltning, vådsaltning eller substitution af salt 
med vejlaug/grundejerforening  

– Vi skal undersøge mulighed for tinglysning 

– Af tilladelsen kan fremgå, at nedsivningstilladelse 
kan trækkes tilbage 

• Offentlig vej 
– Opstille vilkår til kommunen om at der ikke 

tørsaltes 

 



Vilkår for nedsivning af vejvand 

• Nedsiv gennem 30-50 cm aerob plantedækket 
”filtermuld” -  muldjord med 5 procent 
organisk stof.  

• Indbyg alternativt sorbenter som et renselag 
før nedsivning 

• Stil krav om analyse af metaller og tunge PAH i 
jorden i overfladen og i 30 cm dybde hvert 10. 
år. Udskift jorden, når koncentrationen i 30 cm 
dybde overskrider forurenet jord i klasse 2. 

 



Andre vilkår for nedsivning af vand fra 
veje  

 
• Undgå forurening fra overfladen – pesticider, 

påfyldning, oplag etc. Husk fejning. 

• Undgå nedsivning af vand fra veje, der saltes 
traditionelt (2 kg salt pr. m2. pr. år), hvis vejarealet 
udgør mere end 5 procent af det opland, vejen ligger i. 

• Undgå nedsivning af vand fra veje, der vådsaltes (0,5 kg 
salt pr. m2. pr. år), hvis vejarealet udgør mere end 20 
procent af det opland, vejen ligger i. 

• Stoffer, der bruges i stedet for salt (grus, CMA, urea 
m.fl.) bør vurderes mht. miljø- og driftsmæssige 
konsekvenser før de tages i brug. 



Workshop om udformning og 
indplacering af regnbede i vej  

 Formål: 

• Fastlægge kriterier for indplacering af 
regnbede i forskellige vejtyper 

• Foreslå placeringer af regnbede i Lindevang og 
Skråningen/Møllebakken 

 

 



14 fartdæmpere 

 



Curb-extensions 

• Indpasses i eksisterende 
vej med mindst mulig 
ændring 

• Mindst 5 % af vejarealet 

• Hvert regnbed har sit 
eget lille opland 

 



Grøfter 

• Reel ændring af vejens 
udtryk og funktion 

• Størst mulig reduktion 
af det befæstede areal 

 







Workshoppen 

• Fire grupper - to curb extension, to grøfter 
– Fastlægge kriterier og virkemidler for indplacering af 

regnbede i lokalveje vejtyper 
– Foreslå placeringer af regnbede i Lindevang og 

Skråningen/Møllebakken 
 

– Altså – generaliser jeres anvisninger med 
udgangspunkt i det konkrete  

 
Naturlovene gælder – alt andet er til diskussion! 
  

 



Interesser og begrænsninger 

• Bedenes/grøfternes placering og dimensioner 
• Hvordan ledes vandet til 
• Vejens udformning og omlægning 
• Vejens funktion - vejbane, cykler, fodgængere 
• Sikkerhed 
• Drift af vejen 
• Drift af anlæggene 
• Æstetik og begrønning 
• Salt – aflukning af regnbede om vinteren 
• Generalisere til andre veje 
• Vi behøver ikke at håndtere hele arealet 


