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Ordforklaring 
Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med 

de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. 

 

Aflastning Når opblandet regn- og spildevand udledes via regnvandsbetingede overløb 

 til recipienter. 

 

Afløbskoefficient Den procentdel af et område, der bidrager med afstrømning til spildevands-

systemet. Afløbskoefficienten er i denne spildevandsplan det samme som 

befæstelsesgrad. 

 

Afløbsregulator En bremse af vandet, som indbygges i tilløbet fra stikledningen til hoved-

ledningen, så der kun kan ledes en fastlagt vandmængde til spildevands-

systemet.  

 

Bassin Volumen etableret enten lukket eller åbent, som under kraftig regn modtager 

opblandet regn- og spildevand. 

 

Befæstelsesgrad Den procentdel at et område, der bidrager med afstrømning til spildevands-

systemet. Befæstelsesgrad er i denne spildevandsplan det samme som af-

løbskoefficient. 

 

Befæstet areal Det areal, der bidrager til afstrømning til spildevandssystemet. 

 

Bundfældningstank En bundfældningstank er enten en nedgravet tank eller brønd, hvor alt  

spildevandet fra husstanden opsamles. 

 

Biodenitro Patenteret proces til rensning af spildevand for kvælstof på renseanlæg.  

 

DANVA DANsk VAnd – og spildevandsforening. Brancheorganisation for vand-  

og spildevandsforsyninger. 

 

 



Ordforklaring  Bilag 1 

 

Spildevandsplan 2013-2016, Rudersdal Kommune  2 

DANDAS Datamodel til registrering af spildevandssystemet, hvor data samles i en  

database (fx koordinater, dimensioner, koter etc.). 

 

Drænvand Vand, der via drænledninger ledes til spildevandssystemet eller direkte til  

recipient. 

 

Efterklaringstank Sidste trin i processen på renseanlægget, hvor det biologiske slam, der  

dannes ved fjernelse af kvælstof og fosfor, bundfældes.  

 

Faskine Anlæg, der anvendes ved nedsivning af regnvand. En faskine er et hulrum i 

jorden fyldt med fx plastkassetter, der kan opmagasinere og nedsive vandet. 

 

Faunaklasse Målemetode til fastlæggelse af et vandløbs kvalitet. Faunaklassen måles 

som DVFI (Dansk Vandløbs-Fauna-Indeks) og er baseret på artssammen-

sætningen og fordelingen af smådyrsfaunaen i vandløbene og har en skala 

fra 1 til 7, hvor 1 er det ringeste og 7 det bedste. 

 

Fedtfang Bygværk designet til at tilbageholde fedt fra vandet, inden det ledes videre i 

spildevandssystemet. 

 

Fejltilslutning Tilslutning af regnvandsstik til en spildevandsledning eller omvendt. 

 

Filterskyllevand Vand fra rensning af sandfiltre på vandværker. 

 

Forsinkelsesbassin Bassin til forsinkelse af tilledningen af regnvand eller opspædet spildevand 

med henblik på at undgå overbelastning af ledningssystemet.  

 

Fornyelse Fornyelse benyttes som en fællesbetegnelse for renovering, sanering eller 

nyanlæg til erstatning af nedslidte eller forældede (kloak)anlæg. 

 

Fælleskloakeret Spildevandssystem, hvor spildevand og regnvand føres i samme ledninger. 
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Fælleskommunalt  Del af et afløbssystem som ejes, drives og vedligeholdes af to eller flere  

anlæg    kommuner.   

 

Gentagelseshyppighed Angiver hvor ofte der forekommer opstuvning eller aflastning til recipient  

- f.eks. n=2 svarer til aflastning to gange årligt. 

 

GIS Geografisk Informations System. System til registrering af oplysninger om 

ledninger, brønde, bygværker, pumpestationer etc. 

 

Grundvandsspejl Det niveau grundvandets overflade befinder sig i. 

 

Hovedledning Det overordnede ledningssystem, hvorpå der er sluttet stik fra ejendomme 

og/eller vejbrønde. 

 

Hovedopland Et hovedopland betegner et geografisk afgrænset område, hvor fra hele af-

ledningen af regn- og spildevand, samles i en eller flere overordnede hoved-

ledninger med f.eks. afledning til et renseanlæg. 

 

Husspildevand Ved husspildevand forstås spildevand fra husholdninger eller spildevand-

vand, der kan sidestilles hermed.  

 

Kildepladser De steder hvor vandforsyningen har placeret drikkevandsboringer. 

 
Landvæsens-   Kendelser afsagt i forbindelse med etablering af kloakanlæg. Indeholder og-
kommisionskendelser   så forslag til udgiftsfordeling for såvel anlæg som drift, som dog siden 1974
    og 1978 er reguleret via betalingsvedtægten/leveringsbestemmelserne. 
 
 
LAR Lokal Afledning af Regnvand, fx til jorden via faskine eller til et lokalt vand
 område 
 

MIKE-URBAN Program til beregning på afløbssystemet af bl.a. opstuvning og overløb til 

vandområder. Erstatter det tidligere brugte program MOUSE. 

 

MOUSE Modelling Of Urban SEwer systems. Program til beregning på afløbs-

systemer. Beregner bl.a. opstuvning og aflastning. 
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Nedsivning Når husspildevand, samt tag- og overfladevand bortledes gennem jord i  

stedet for til afløbssystemet. 

 

OCO-anlæg Patenteret proces på renseanlæg til fjernelse af kvælstof. 

 

Offentlige 
spildevandsanlæg Betegnelse for de spildevandsanlæg, der ejes af Rudersdal Forsyning eller 

andre forsyninger.  
 

Olieudskiller Renseenhed, der tilbageholder bl.a. olie, så det ikke bliver ledt til recipienter. 

Etableres ofte i forbindelse med separate regnvandsudløb, henholdsvis på 

steder hvor der kan ske oliespild fx tankstationer m.m. 

 

Opland Et geografisk afgrænset afvandingsområde, hvorfra regn- eller spildevand 

afledes til afløbssystem.  

 

Opstuvning Ved overbelastning af afløbssystemer opstår opstuvning i f.eks. brønde, når 

ledningernes vandføringsevne ikke er tilstrækkelig. Opstuvning i afløbs-

system kan resultere i kælderoversvømmelse og vand på terræn. 

 

Overfladevand Regnvand fra befæstede arealer som fx vejearealer, parkeringspladser og 

tagflader. 

 

Overløb Punkt i et afløbssystem, hvor vandet aflastes fra ledningssystemet til op-

magasinering i et bassin eller udledes til udløb i en recipient. 

 

Personækvivalenter PE - er den mængde vand/forurening, som en person bidrager med. 

 

Pumpestation Steder på ledningsnettet, hvor der er installeret pumper til at pumpe regn-  

og spildevand fra et niveau til et højere. 

 

Recipient Vandområde - å, sø eller hav - som modtager enten regnvand fra separat-

kloakerede områder, opblandet regn- og spildevand fra overløb i fælles-

kloakerede områder eller afløb fra renseanlæg. 
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Regnvandsbetingede Overløb fra fælleskloakeret opland, hvorfra der under kraftig regn udledes 
overløb  opblandet regn- og spildevand til recipienter. 
 
 
 
Regnvandsudløb Udløb fra separatkloakerede regnvandssystemer. Tag- og overfladevand  

ledes direkte til recipient - eventuelt gennem sandfang og olieudskiller. 

 

Renovering Ved renovering forstås udbedring af eksisterende afløbsledninger uden fuld-

stændig omlægning. Dvs. hvor man specielt anvender de såkaldte NO-dig 

metoder, der kun i ringe omfang kræver driftsstop i afløbssystemet, op-

gravning eller andre og indgreb i vejarealer mv. 

 

Samletank En samletank er en lukket beholder, hvor alt spildevandet fra husstanden 

opsamles. Samletanken er oftest helt eller delvist nedgravet. 

 

Sanering  Ved sanering forstås at bibringe et eksisterende afløbssystem et højere 

kvalitetsniveau end det hidtidige. Sanering er således en fællesbetegnelse 

for forskellige udbedringsforanstaltninger som separering, aflastning, ud-

skiftning, renovering og nyanlæg. 

 

Sandfang Dyb brønd eller specielt udformet bygværk til opsamling af tunge partikler. 

Ind- og udløbsledninger etableres et stykke over bunden. Etableres ofte i 

forbindelse med separate regnvandsudløb. 

 

Separatkloakeret Afløbssystem, hvor spildevand og regnvand føres i forskellige ledninger. 

 

Spildevand Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder,  

øvrig bebyggelse samt befæstede arealer. 

 

Spildevandsanlæg Ved et spildevandsanlæg forstås såvel åbne som lukkede ledninger og an-

dre anlæg, der tjener til afledning eller behandling af spildevand m.v. i for-

bindelse med udledning til vandløb, søer eller havet, afledning til jorden eller 

anden form for bortskaffelse. 

 

SRO-system System til Styring, Regulering og Overvågning. Opbygget af målere o.a., 

hvor der indsamles oplysninger om niveauer, vandføringer etc. Desuden  

foretages automatisk styring af pumpestationer, spjæld etc. 
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Stikledning Tilslutningsledning fra forbruger til det offentlige afløbssystem. 

 

Tag- og overfladevand Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller 

delvist befæstede arealer, herunder jernbaner. 

 

Tilslutningsbidrag Bidrag til Forsyningen, der betales for at blive tilsluttet det offentlige spilde-

vandssystem. Bidragets størrelse fremgår af Forsyningens prisblad. 

 

TV-inspektion Undersøgelse af en ledning ved at føre et TV-kamera igennem en ledning 

og registrere observationer om den fysiske tilstand, driftsmæssige tilstand, 

tilslutning af stik mv.  

 

Udløb Benyttes her til benævnelse af de steder, hvor regnvand, og en blanding af 

regnvand og spildevand ledes til recipient. 

 

Uvedkommende vand Uønsket vand i et spildevandssystem fx indsivning af grundvand, vand fra 

vådområder mv. 

 


