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NEDSIVNING – HVAD ER DET? 
 
• Målet med det hele 
• Fra gråt til grønt 
• Principper for nedsivning og eksempler fra 

den virkelige verden 



VANDETS VEJ 

LAR er en efterligning af det naturlige vandkredsløb 
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Traditionel kloakering – ”Skybrud”  

 Regnvand kan komme meget hurtigt, med stor intensitet og løber 

hurtigt til kloakkerne 

 

 Vand løber nedad og samler sig i lave områder 

 

 Meget vand fylder meget: 

 

• I naturen 

• På vejen 

• I kælderen 

 

 

 



HVORFOR LAR? 

• LAR er fleksibelt og kan supplere de 

eksisterende systemer, når de bliver for 

små 

• Blå/grønne områder skaber rekreativ værdi 

• Gør regnvandet til en ressource i stedet for 

et problem 

• Grundvand der bliver til drikkevand 



HVORFOR AFKOBLING AF TAGVAND 



LAR, SUDS, WSUD, LID  

  - eller hvad det nu hedder 

• Fordampning - Grønne tage og 
beplantninger 

• Nedsivning 
– Faskiner 

– Permeable belægninger med 
nedsivning 

– Nedsivning gennem grøn overflade 

• Genanvendelse – havevanding, 
wc-skyl og tøjvask 

 

 

• Lokal udledning 

• Samspil med eksisterende kloak 

• Magasinering og afstrømning på 
terræn - skybrudsveje 

• Rensning  

• Drænvand 

• Skybrudssikring og beredskab 



NEDSIVNING PÅ GRÆS 

FORDELE 

• Ingen drift 

• Synligt ”overløb” 

• Optager ikke plads 

• Simpelt og billigt 

 

ULEMPER 

• Våd plæne når det regner 



NEDSIVNING I REGNBEDE 

FORDELE 

• Ingen drift 

• Magasinvolumen 

• Synligt ”overløb” 

• Nyt sjovt element i haven 

• Simpelt og billigt 

 

ULEMPER 

• Kræver plads 



NEDSIVNING I FASKINE 

FORDELE 

• Magasinvolumen 

• Skjult løsning 

 

ULEMPER 

• Drift og levetid 

• Hydraulisk overbelastning 

• Pris og besvær 



RENDER OG GRØFTER 

Transporter og forsinker vandet 

 

Kan fx bestå af; 

vandløb, fordybninger i belægning, grøfter mm 

 



Afretningslag grovere end 0-1mm 

Bærelag f.eks. skærver 

VANDGENNEMTRÆNGELIGE BELÆGNINGER 

FORDELE 

• Kan kombineres med underliggende faskine 

• Optager ikke plads 

 

ULEMPER 

• Vedligeholdelse 

• Pris og besvær 

• Hydraulisk overbelastning 



Forsinker og nedsiver vandet 

 

Bygges op på et vandgennemtrængeligt bærelag 

 

Kan fx bestå af; 

drænasfalt , særlige fliser, græsarmering  

eller blot fliser lagt med en stor fuge 

Har du tænkt over at: 
…almindelig asfalt og fliser 
hindrer vandet i at løbe 
videre ned i jorden? 

VANDGENNEMTRÆNGELIGE BELÆGNINGER 

Farum Beton Petersen Klinker 



HVAD KRÆVER LØSNINGERNE? 

• Kan I overhovedet nedsive? 

• Hvor meget vand kan I afskære? 

• Hvordan er terrænet i haven? 

• Beskrivelse af plan-B – skybrudssikring 

• Kloaktegninger og sløjfning af kloak (kan være dyrt) 

• Ekstra ydelser f.eks. ændring af tagrender og afløb, belægning, vandtønde, dræn sandfang mv. 

• Få noget sjov ud af projektet 

• Ansøgning til Kommunen/Forsyning 



Spildevandscenter Avedøre 
Søren Hansen 



Lindevang, Brøndby 



Lindevang 
- Haver 

Foto: Spildevandscenter Avedøre 
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Lindevang 
- Render 
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Lindevang - Permeabel belægning 



FÅ STYR PÅ REGNVANDET 

Hvor leder du dit tagvand hen? 

 - Overvej at afkoble nedløbsrør fra kloakken 

 - Plan B – hvor løber vandet hen ved skybrud? 

 

Brug kombinationsløsninger 

 - Led overskydende vand i faskine/ud på plænen 

 

Mange bække små… 

 - Begræns flisearealer 

 - Lav fald på belægning mod plæne eller bed 

 - Plant træer 

 - Opsaml regnvand 

Links: 

• www.laridanmark.dk 

• www.haven.dk 

• Kommunens hjemmeside 

- DER ER PENGE AT SPARE 
 
Slå jer sammen når I indhenter 
tilbud 

http://www.haven.dk/


OPSAMLING AF REGNVAND 

REGNVAND KAN BL.A. BRUGES TIL: 

• Vanding 

• Bilvask 

• Toilet/vaskemaskine 

 

FORDELE 

• Kalkfrit vand 

• Gratis vand 
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HUSK AT: 
…vandopsamling 
IKKE er et LAR-
element i sig selv, 
men skal 
kombineres med 
andre løsninger.  



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 

Brøndbyvester skole 


