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INDLEDNING OG FORUDSÆTNINGER 

Orbicon har for Hørsholm Kommune udarbejdet dette skitseprojekt omkring mulighe-

derne for, at etablere regnbede til forsinkelse af regnvandet fra Gyvelvej og tilstø-

dende sideveje. Formålet med, at etablere regnbedene er at aflaste områdets fælles-

kloak, og derved afhjælpe et nedstrøms kapacitetsproblem på Hasselvej, hvor der ofte 

opleves opstuvning fra kloakken til terræn.  

 

Det er på baggrund af udførte undersøgelser, vurderet at området ikke er velegnet til 

nedsivning og at et forsøg på at nedsive større vandmængder, vil resultere i en for-

sumpning af området. Derfor er regnbedene designet med faskiner, som tømmes ved 

droslet afledning til fælleskloakken.  

 

Der etableres 19 regnbede, med et samlet magasinvolumen på 475 m3 i faskiner. Til 

regnbedene tilledes vejvand fra ca. 13.500 m2 vejareal beliggende på Gyvelvej og de 

tilstødende sideveje. Ved denne løsning reduceres regnafstrømningen fra området 

ved en klimafremskrevet T(10) hændelse til 20 l/s. Ved den samme fremskrevne T(10) 

hændelse, er afstrømningen for oplandet 361 l/s, hvis der ikke etableres regnbede.  

 

Indløbene til regnbedene sker via en brønd med en ventil, som manuelt kan lukkes om 

efteråret og åbnes om foråret. Derved ledes regnvandet i vintermånederne direkte til 

fælleskloakken, således at regnbedene ikke belastes med salt. I sommermånederne 

lukkes for tilledningen til kloakken og alt overfladevand ledes til regnbedene, hvor det 

renses og forsinkes i faskinerne inden det langsomt via en vandbremse afledes til klo-

akken. Det er udelukkende i forhold til højintens nedbør i sommermånederne, at der 

opleves kapacitetsproblemer på fælleskloakken. 

 

Hørsholm Vand har tilkendegivet, at den ovenfor beskrevne drosling vil have en væ-

sentlig aflastende effekt på fælleskloakken. Droslingen er bestemt ud fra hvor meget 

forsinkelsesvolumen det oplagt har været muligt at indpasse langs Gyvelvej.  

Ved beregningerne er anvendt et klimatillæg på 1,3. Til beregning af afstrømningsin-

tensiteten uden regnbede er anvendt en varighed på 10 minutter. Beregningerne er 

lavet med et spildevandskomitéens regneark til dimensionering af bassiner (vers. 4.1).  

 

 

VURDERING AF NEDSIVNINGSPOTENTIALE 

Hørsholm Vand Aps og Hørsholm Kommune har ønsket en vurdering af mulighederne 

for nedsivning af regnvand i området omkring Hasselvej, Gyvelvej og sidevejene. I 

den forbindelse har GEO foretaget tests og vurderinger af nedsivningspotentialet på 8 

udvalgte lokaliteter i området jf. notat fra GEO.  

 

Der er udført to typer infiltrationstests, for at bestemme nedsivningsforholdende i om-

rådet ved Hasselvej og Gyvelvej. Dels 5 ved ringinfiltrationstest og dels infiltrationstest 

i gravede render.  
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Resultaterne med infiltrationsforsøg i gravede render i naturlig faskine dybde viser en 

middel til ringe infiltrationskapacitet i dybdeintervallet 0,75 -1,25 meter under terræn.  

 

De fundne K-værdier i de gravede render i ca. 1 m’s dybde lå i intervallet 1,2·10-7 m/s 

til 3,5·10-6 m/s. 

 

Resultaterne af ringinfiltrationsforsøgene på overfladen viser en høj til middel infiltrati-

onskapacitet i jorden. Da alle infiltrationsforsøg er udført i foråret under et relativt højt-

liggende grundvandsspejl blev det vurderet at nedsivningskapaciteten i sommerhalv-

året vil være større end nærværende målinger giver udtryk for.  

 

 

Generelt blev det vurderet, at nedsivningsforholdene på de undersøgte lokaliteter var 

moderat til ringe og at dybden til det terrænnære grundvand var ringe. 

 

I forbindelse med tidligere undersøgelser udført af DJ Miljø & Geoteknik P/S, er der 

udført en række boringer i området. I boringerne er der ud over blødbundsaflejringer 

også truffet muld, fyld, smeltevandsler og moræneler med lokale indslag af moræne-

sand og smeltevandssand. På baggrund af dybe boringer i området forventes det, at 

morænelerslagene har en tykkelse på mere end 20 m. 

 

Generelt gælder, at den hydrauliske ledningsevne i de terrænnære morænelersaflej-

ringer aftager med dybden. I figur 1 er vist sammenhængen mellem den hydrauliske 

ledningsevne i morænelersaflejringer og dybden under terræn. Det ses, at de opnå-

ede resultater i GEOs undersøgelse er i god overensstemmelse med resultaterne i fi-

gur 1, men det ses også, at der må forventes en meget lavere hydraulisk lednings-

evne i større dybder. Hvis man på baggrund af figur 1 antager, at den hydrauliske led-

ningsevne i moræneleren, der ligger dybere end 3 meter er 1·10-7 m/s kan det bereg-

nes, at der under de planlagte regnbede kan nedsives ca. 2.700 m³ regnvand pr år, 

mens der fra oplandene tilføres ca. 9.000 m³ regnvand pr år. Det er således kun ca. 

30 % af det tilførte regnvand der kan nedsives i området. 

 

Hvis det tilførte regnvand ikke afledes på anden vis, vil der ske en stigning af det ter-

rænnære grundvand. I figur 2 er vist en beregnet vandspejlsstigning for det terræn-

nære grundvand efter 10 år med en hydraulisk ledningsevne på 1·10-7 m/s. Det ses, at 

vandspejlsstigningen centralt i området er mere end 4 meter. Det er vurderet, at det 

terrænnære grundvand står højt, derfor vil regnvandet afstrømme på overfladen. Der 

bør derfor i forbindelse med projektering af LAR anlæg i området, indbygges en stort 

forsinkelsesvolumen og indregnes at afledning til spildevandssystemet eller recipient 

er nødvendigt.  
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Med baggrund i ovenstående betragtninger, vurderes lokal nedsivning af regnvand ge-

nerelt ikke at være en egnet metode til håndtering af regnvand i området ved Gyvel-

vej.  

 

Skitseprojektet præsenterer derfor en LAR løsning med rensning af vejvandet via 

regnbede, forsinkelse i faskiner og udledning til kloakken. Faskinerne etableres dog 

ikke med membraner, derved vil der forekomme en minimal nedsivning af vejvandet. 

Såfremt Hørsholm Kommune ønsker at arbejde videre med nedsivning som koncept, 

kan regnbedene opbygges, så højden af faskinens afløb kan justeres. Dette vil give 

mulighed for over en periode at monitere potentialet og effekten ved infiltration. 

 

 

 
Figur 1: Sammenhængen mellem den hydrauliske ledningsevnen i moræneler og dybden under terræn 
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Figur 2: Vandspejlsstigning for det terrænnære grundvand efter 10 år. 

 

LANDSKABELIG INDPASNING   

Regnbedene er indpasset langs Gyvelvej efter to principper.  

 

I den østlige del af Gyvelvej er regnbedene etableret i de forholdsvis store oversigttre-

kanter, der findes hvor sidevejene møder Gyvelvej. Disse trekanter er i dag beplantet 

med lave buske, og det forventes at regnbedene vil opnå samme visuelle kvalitet som 

disse.  

 

I den vestlige del af Gyvelvej, er der ingen oversigtstrekanter i vejkrydsningerne. Her 

foreslås regnbedene etableret som traditionelle vejbede, der indpasses i en eksiste-

rende parkeringsbane langs Gyvelvej. Desuden er der placeret et enkelt regnbed på 

Hyldekrogen. Regnbedene vurderes at give den vestlige del af Gyvelvej et grønnere 

udtryk. 

 

Af oversigtstegningen, vedlagt som bilag 1, fremgår det hvor de enkelte regnbede er 

indpasset langs Gyvelvej og Hyldekrogen.   

 

Nedenstående referencer er eksempler på hvordan regnbede kan udføres: 
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Figur 3: Regnbed i vejareal på Lindevang i Brøndby. Regnbedet er indpasset på et hjørneareal af vejen. 

 
Figur 4: Traditionelt regnbed i vej, hvor bedet ud over at håndtere overfladevand, har funktion som trafikchi-
kane.  
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OPSAMLING AF REGNVAND 

Regnvandet opsamles fra Gyvelvej og sidevejene, ved at de eksisterende vejbrønde 

afblændes. På bilag 1 er det med blå pile vist, hvordan regnvandet skal afstrømme fra 

vejarealet, ind i regnbedene. De blå pile følger de eksisterende faldretninger på vejbe-

lægningerne.  

 

Hvor overfladevandet skal afstrømme over lange stræk med et stort opland, er det 

nødvendigt at etablere chaussestensrender. Chaussestensrender kan både styre van-

dets strømningsretning, men sænker også afstrømningshastigheden grundet render-

nes større ruhed end asfalt. På bilag 1 fremgår det hvor chaussestensrender skal ind-

passes. 

 

 
Figur 5: Chaussestens rende styrer regnafstrømningen i et tracé, hvor der tidligere lå vejbrønde.   
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INDLØB, ”FIRST FLUSH” OG VINTERSTYRING  

Der er defineret tre metoder til, at styre regnvandet fra vejarealet ind i regnbedene: 

 

1. Indløb gennem vejbrønd med sideindløb placeret i kantstenen  

2. Indløb gennem vejbrønd via linjedræn placeret på tværs af kørebanen  

3. Indløb gennem vejbrønd placeret i vejbanen.      

 

For alle tre indløbstyper sker indløbet via en vejbrønd. I brønden er en ventil, som ma-

nuelt kan lukkes og åbnes før og efter vinteren. Derved ledes regnvandet i vintermå-

nederne direkte til fælleskloakken, således at regnbedene ikke belastes med salt. I 

sommermånederne lukkes for tilledningen til kloakken og alt overfladevand ledes til 

regnbedene, hvor det renses og forsinkes i faskinerne inden det langsomt afledes til 

kloakken. 

 

En sideeffekt ved vinterstyringen er, at indløbsbrønden også vil lede det til såkaldte 

”first-flush” til kloakken og fungere som sandfang. Om sommeren, når tilledningen til 

kloakken er lukket, vil det første regnvand (og mest beskidte), der afstrømmer, nemlig 

magasineres i brønden. Når brønden er fyldt vil vandet strømme hen over og ind i 

regnbedene. Det vand, der magasineres i brønden, vil langsomt tømmes til kloakken, 

da den ventil der styrer vinter/sommer-skiftet ikke er fuldstændig tæt. Denne ”first 

flush”-funktion reducerer regnbedenes stofbelastning. 

 

Nedenfor er de tre typer af indløb beskrevet og vist i en principskitse. Ligeledes er der 

vist fotos af indløbet til et regnbede på Lindevang i Brøndby. Af oversigtstegningen, 

bilag 1 fremgår det hvilken type indløb der er anvendt ved de forskellige regnbede.  

 

Type 1: Indløb gennem vejbrønd med sideindløb placeret i kantstenen 

Denne anvendes hvor regnvandsafstrømningen fra Gyvelvej skal drejes ind i de tre-

kantede vejbede. Gyvelvej har sidefald og regnafstrømningen, og der kan derfor ledes 

vand ind gennem en vejbrønd med sideindløb placeret i kantstenen. Fra vejbrøndens 

top ledes vandet under fortovet til regnbedet i en tør ledning. 

   

 
Figur 6: Type 1, indløb gennem vejbrønd med sideindløb placeret i kantstenen 
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Type 2: Indløb gennem vejbrønd via linjedræn placeret på tværs af kørebanen  

Denne anvendes hvor regnvandsafstrømningen fra sidevejene skal afledes ind i de 

trekantede regnbede lang Gyvelvej.  Regnafstrømningen kommer i en chausseens 

rende der afsluttes i en vejrist. På tværs af vejen ved risten etableres et linjedræn og 

et vejbump, der sikrer at alt vand opsamles trods det stejle fald på sidevejene. Linje-

drænet har fald ind mod vejbrønden, men er denne lukket til sommerstyrring, vil van-

det afstrømme via en tør ledning til regnbedene. Linjedrænet kan forbindes til trekant-

bedene på begge sider af sidevejen. 

 

 

 
Figur 7: Type 2, indløb gennem vejbrønd via linjedræn placeret på tværs af kørebanen  

Type 3: Indløb gennem vejbrønd placeret i vejbanen. 

Denne anvendes hvor regnvandsafstrømningen skal ledes ind i vejbede placeret i kø-

rebanearealet, dvs. anlæg i den vestlige del af Gyvelvej.  

Regnvandet opsamles langs kantstenen, og ledes ind i vejbedet via et hul i kantsæt-

ningen. Inden indløbet ledes regnafstrømningen over en vejrist til first-flush og vinter-

styring. Af figur 3 fremgår et foto fra Lindevang, Brøndby hvor der er hul i et kanstens-

element. 

 

 
Figur 8: Type 3, indløb gennem vejbrønd placeret i vejbanen 
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Figur 9: Indløb til regnbed direkte fra kantstensopsamlingen som i indløbstype 3.  

 

FILTERMULD 

Alle regnbede etableres med filtermuld, som er en muldjord opblandet med sand og 

kalk. Regnbedene tilplantes for at sikre, at overfladen af filtermulden ikke clogger til 

(lukker til). Filtermulden vil tilbageholde og i nogen grad nedbryde miljøfremmede stof-

fer fra kørebanen. Herudover tilbageholdes også sand og grus, der ellers vil aflejres i 

de underliggende faskiner.  

 

Når regnvandet er løbet gennem filtermulden, er der opnået en vandkvalitet, hvor 

regnvandet principielt kan afledes direkte til Usserød Å uden yderigere rensning. Dette 

kan være relevant på sigt, afhængigt af hvordan afløbssystemet i Hørsholm Kommune 

udvikles. 

 

BEPLANTNING  

Beplantningen i regnbedene består af stauder samt en enkelt græsart. De samme 

planter går igen i alle bede, og skaber derfor en sammenhæng langs hele vejen.  

 

Der er valgt planter som er tørketålende planter, men som er tolerante over for kortva-

rige oversvømmelser. Planterne er yderligere valgt efter en farvesammensætning med 

mørk lilla og røde farver som står i kontrast til mere gulgrønne nuancer (se Figur 10).  

De mørklilla farver er fra Småblomstret salvie, Salvia nemerosa ’Caradonna’ og Kry-

bende læbeløs, Ajuga reptans og de mørke rødlige nuancer er fra Sankthansurt, Se-

dum telephium ’Matrona’. De gulgrønne farver er fra Løvehale, Phlomis russeliana og 

græssen Blåaks, Sesleria autumnalis. 
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Figur 10: Figuren viser de forskellige planter som plantes i regnbedene. 

Blomstringen starter i maj med Krybende Læbeløs og slutter i oktober med Sankt-

hansurt og Blåaks. Planterne kan desuden suppleres af forårsblomstrende løg i hvide 

og sart gule nuancer, som fx påske- og pinseliljer. I vinterperioden vil beplantningen 

også være interessant at se på, da Småblomstret salvie og Løvehale står med mørke 

vinterstandere som står i kontrast til Blåaksens gullige, visne løv. 

 

I alle de trekantede bede er Småblomstret salvie placeret i hjørnet mod vejen, for at 

skabe et tydeligt genkendeligt element i alle bede. I den øvrige del af bedet er plan-

terne placeret i grupper, der varierer i størrelse og form. Krybende læbeløs er en 

bunddækkende planter som tåler en del fugt og placeres ved indløbende til bedene.  

 



Hørsholm Kommune - Hørsholm LAR, Gyvelvej 

 14 / 20 

 
Figur 11: Beplantningsplan for de trekantede regnbede. Navnene på planen henviser til de latinske navne 
for planterne som er oplistet ovenfor. Salvia (Salvia) placeres i hjørne mod vejkrydset i alle bede. Krybende 
læbeløs (Ajuga) placeres ved indløb. 

 

 
Figur 12: Beplantingsplan for regnbede langs vejen. Løvehale (Phlomis) placeres centralt i bedet, mens Kry-
bende læbeløs (Ajuga) placeres ved indløb. 
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FASKINER  

Faskinerne udgør hovedparten af det samlede forsinkelses volumen. I tegningsmateri-

alet er der anvendt et faskine-modul på 0,6*1,2 m med besigtigelsesgang.  

 

Faskinerne er indpasset med hensyn til placeringen af eksisterende ledninger i vejare-

alerne, hvorfor faskinerne flere steder ikke er placeret direkte under regnbedene. Ved 

regnbedene, placeret i vejen, i den vestlige del af Gyvelvej ligger faskinerne meget 

forskudt i forhold til regnbedene. Her sikrer et dræn i bunden af regnbedet, at vandet 

kan ledes til faskinen.  

 

BYPASS- OG RENSEBRØND 

I alle regnbede etableres en kombineret bypass- og rensebrønd.  

 

Hvis det regner så kraftigt, at filtermuldens hydrauliske kapacitet overskrides, vil regn-

vandet løbe direkte ned i faskinen gennem en kuppelrist. Herved sikres det, at der kun 

kan ske overløb fra regnbedene vejen, når hele faskinens volumen er udnyttet.  

 

Når regnvandet ledes direkte ind i faskinen, er det risiko for at sand og grus skyller 

med ned, og på sigt reducerer faskinens volumen. Besigtigelsesadgangen til faskinen 

sikrer, at dette sand kan renses op igen ved spuling og sug via bypass-brønden. Dog 

vil der kun være adgang til den faskinerække, som bypass-brønden står i. Hvis denne 

faskinerække indpakkes selvstændigt i fiberdug sikres det, at sand og grus ikke spre-

des til de øvrige faskinerækker. 
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Figur 13: Bypass og besigtigelsesbrønd i regnbed. 

 

DROSLING TIL KLOAK OG KOBLING AF REGNBEDE 

Grundet områdets ringe nedsivningspotentiale, er den forslåede løsning for aflastning 

af fælleskloakken baseret på droslet afledning af regnvand til fælleskloakken.    

I bypassbrønden er anbragt en vandbremse, der via et rør afleder regnvandet droslet 

til fælleskloakken. Droslingshastigheden justeres efter regnbedets specifikke tilslut-

tede areal og volumen. 

Det er flere steder muligt at forbinde regnbedene parvist, med ledninger mellem faski-

nerne. Denne kobling udligner belastningsforskellen mellem de to regnbede (forskelle 

i relation mellem opland og volumen). Samtidig kan afledningen til kloakken ske over 

en fælles vandbremse.  

Såfremt det er muligt bør tilslutning til fælleskloakken, udføres via de eksisterende led-

ninger fra vejristene, således at nye anhugninger på fælleskloakken i videst muligt om-

fang kan undgås. 

  

KONTRAVENTIL 

Det droslede udløb til fælleskloakken skal sikres med en kontraventil. Kontraventilen 

skal forhindre at spildevand kan stuve baglæns ind i faskinerne når ledningsnettet 

overbelastes. Samtidig sikrer kontraventilen at rotter ikke kan tage bolig i faskinen. 

 



Hørsholm Kommune - Hørsholm LAR, Gyvelvej 

 17 / 20 

OVERLØB OG SKYBRUD  

Der er ikke overløb direkte fra faskinen til fælleskloakken. Overløb vil derfor ske fra 

regnbedene til vejarealet. Herfra vil overløbsvandet strømme ned til Gyvelvejs lav-

punkt, medmindre der er fri kapacitet i et nedstrøms regnbed.  

 

Denne løsning er valgt, fordi en evt. oversvømmelse i lavningen under skybrud, mest 

hensigtsmæssigt kan ske med regnvand fra terræn, frem for ved opstuvning fra fæl-

leskloakken. I lavpunktet bibeholdes den eksisterende nedløbsbrønd, den sikrer at 

overløbsvand ledes i kloakken, såfremt der er kapacitet i denne.  

 

ANLÆGSOVERSLAG  

Der er opstillet et økonomisk overslag over de forventede anlægsudgifter ved gen-

nemførelse af projektet. Materialepriser og omkostninger ved udførelsen af anlægsar-

bejderne er baseret på erfaringstal fra tilsvarende anlægsopgaver samt V&S-prisbø-

ger. Alle priser er ekskl. moms.  

 

I prisoverslaget er forudsat, at opgravet jord kan bortskaffes som klasse 2/3 jord. 

 

I Figur 14 er angivet anlægsoverslaget fordelt på hovedelementer over anlægsarbej-

derne ved etableringen af vådområdet. Overslaget indeholder ikke omkostninger til 

geotekniske undersøgelser, jordprøver, projekteringsomkostninger mv.  

 

Den samlede anlægspris er estimeret til 5.769.375 kr. excl. moms  

 

Betegnelse   

Byggeplads (8% af anlægssummen)            346.000  

Færdselsregulerende foranstaltninger  kr.             50.000  

Forberedende arbejder kr.           433.000  

Jordarbejder kr.           711.000  

Afvanding kr.        1.935.000  

Bundsikring kr.             98.500  

Stabiltgrus kr.             53.000  

Asfalt kr.           253.500  

Brolægning kr.           571.500  

Afmærkninger kr.             15.000  

Beplantning kr.           149.000  

Anlægsomkostninger kr.        4.615.500  

   

Uforudseelige (25 % af anlægsomkostningerne)          1.153.875 

  

Tilbudssum i alt excl. moms          5.769.375 
Figur 14: beregnet anlægsoverslag. 
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I anlægsoverslaget er medtaget, at alle regnbede tilplantes med stauder, men såfremt 

det vælges at trekantbedene etableres som græsarealer vil der forekomme en bespa-

relse på omkring 80.000 kr. 

 

Regnbedene og faskinerne i den vestlige del af Gyvelvej evt. kan erstattes med et tra-

ditionelt rørbassin til vejvand. Orbicon vurderer, at denne løsning formentlig er billigere 

i anlægsomkostninger. Der kan opnås samme droslingseffekt ved et rørbassin, men 

vejvandet renses ikke som i regnbedene.  

 

Et rørbassin er ikke oplagt i den østlige del af Gyvelvej, hvor terrænfaldet er stort.  

 

 

DRIFTSOPGAVER 

Driften af regnbedene, faskiner mv. skal sikre at funktionen og kapacitet opretholdes, 

samt at regnbedene fremstår plejede og ikke er til gene for trafikken ved høj bevoks-

ning i oversigtsarealerne.  

 

I driften skelnes mellem en etableringsfase og almindelig drift. Etableringsfase er op-

delt i henholdsvis 1. år og 2.-3. år efter etablering.  Den almindelige drift er fra 4. år og 

frem, hvor anlæggene er veletablerede i jordstruktur og beplantning. 

 

 
Figur 15: Vurderede driftsopgaver og omkostninger. 

Filtermuld:                                                                                                                    

Bedenes primære funktion at nedsive regnvand samt at tilbageholde miljøfremmede 

stoffer fra overfladevandet. Hertil anvendes filtermuld, som har en sammensætning og 

Etableringspleje Alm. pleje

Driftsopgaver 1. år 2-3. år 4 år og frem

Tilsyn af og nødvendig oprensning af passage / kapacitet: overløb, indløb, 

udløb, 8 x årligt x 8 x 8 x 8

Manuel ukrudtsbekæmpelse 4-8 gange årligt x 8 x 8 x 4

Beskæring af buske og stauder. Visne blomsterstande, der skæmmer 

eller forringer bedets funktion fjernes (1-2 gange årligt) x 1 x 1 x 1

Vurdering af behov for efterplantning inkl. Udførsel x 1 x 1 x 1

Oprensning samt til- og frakobling af (omkoblings)brønde 2 x årligt  x 2 x 2 x 2

Opsamling af blade og nedfaldne grene ca. 2 gange årligt x 2 x 2 x 2

Tilsyn for funktion i forskelligt vejr - Ekstra fokus i etableringsfasen x x x

Vanding i tørre perioder op til 6 gang x 6

Tilsyn med adopterede bede (bede, hvor beboerne forestår drift og pleje) x 8 x 8 x 8

Renhold af bedareal op til 8 gange årligt x 8 x 8 x 8

Årlige driftsomkostninger: 906m2 (timepris pr. medarbejder 350.-) kr. 82.169,17 kr. 60.651,67 kr. 46.055,00

Beregningsgrundlag, timeforbrug pr år pr m2: 0,28 0,21 0,16
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struktur, der tilbageholder og binder miljøfremmede stoffer. Efter en årrække vil filter-

jorden være 'mættet' og dens evne til at optage og tilbageholde disse stoffer vil mind-

skes. Kriterier og krav til indhold af tilbageholdte stoffer i filtermulden fremgår af ned-

sivningstilladelsen. Koncentrationen af forurening i filtermulden skal tjekkes ved lø-

bende jordanalyser. Filtermulden skal udskiftes, når denne ikke længere opfylder de 

foreskrevne krav og kriterier.  

Når filtermulden udskiftes, skal beplantningen nyetableres og driften af regnbedene 

startes på ny med en ny etableringsfase som beskrevet under driftsopgaver. Udskift-

ning af filtermuld og beplantning i regnbedene betragtes som supplerende pleje og er 

ikke beskrevet yderligere i denne beskrivelse af driftsopgaver. 

Faskiner:                                                                                                                       

For at skabe større volumen og kapacitet i regnbedene, er anlæggene etableret med 

underliggende faskiner. For at forlænge og opretholde så lang levetid som muligt på 

faskiner er det vigtigt at rense sandfangsbrønde efter behov (ca. 2 x år), da sand-

fangsbrøndene tilbageholder småpartikler og organisk materiale fra faskinerne. Faski-

nernes evne til at nedsive vand nedsættes gradvis ved tilstopning af små partikler. Når 

ophobningen af småpartikler i faskinen forekommer skal denne oprenses. Oprensning 

skal udføres ca. hvert tiende år. 

Fejning af veje og kantsten:                                                                                       

Der må påregnes minimum 2 årlige fejninger af veje og kantsten. Fremadrettet må på-

regnes ekstra timeforbrug på renhold i form af manuel opsamling af affald i bede, 

dette fremgår af tilhørende timekalkulation af driftsopgaver. 

I tilhørende beregninger af driften er afsat tid til manuelt renhold i bede ved opsamling 

af affald 8 gange årligt. Timeestimatet for renhold er et skøn, da der ikke er erfarings-

tal at bygge beregningen på.  

 

Omkoblingsbrønde stilles til sommer- og vintertilstand:  

Vandet ledes til regnbedene fra medio marts. Medio oktober ledes vandet til kloakken. 

Tidspunkt for til- og frakobling er afhængig af vejrforholdene.  

Snerydning:                                                                                                                  

Rydning skal udføres, således at sne skubbes væk fra regnbedene. Sneen må ikke 

bunkes op og deponeres i regnbedene. Særligt skal bunker af sne undgås i regnbede 

med stauder, da længerevarende tryk fra de store mængder sne og is vil kunne forår-

sage skader på planterne. 

Anvendelse af kemikalier:                                                                                                                 

Regnbedene må ikke tilføres nogen form for gødning eller pesticider. Dette gælder 

også for belægninger mv. hvor regnvandet afledes til regnbedene.  
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Orbicon anbefaler at der udpeges en driftsansvarlig for LAR, der står for den overord-

net planlægning og er tovholder på anlæggene og indsamler data, erfaringer mv. Tea-

met, der forestår driften i marken, bør instrueres grundigt i anlæggenes funktioner, 

sammenhæng og koblinger mellem anlæggene, således at de kan udføre driften i 

overensstemmelse med beskrivelserne og har den fornødne baggrundsviden til at vur-

dere tilstanden og funktion af anlæggene på stedet.  

 


