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Begrænsning af afledning af regnvand til kloak 
Dette bilag beskriver forudsætninger og sammenhænge mellem afløbskoefficienter og befæ-

stelsesgrader og viser konkrete regneeksempler herfor. 
 

Befæstelsesgrad 

Befæstelsesgraden er i denne spildevandsplan defineret som den gennemsnitlige afløbsko-

efficient, som kan beregnes ud fra afløbskoefficienten for belægningstyperne for den aktuelle 

matrikel. Som udgangspunkt anvendes afløbskoefficienter i DS 432, afsnit 3.2.2., med min-

dre andet kan dokumenteres. 

 

Tabel 1 Afløbskoefficienter. 

Belægningstype Afløbs-

koefficient 

Tagflader 1,0 

Tætte terrænbelægninger *) 1,0 

Belægninger med grus- eller græsfuger 0,8 

Grusbelægninger 0,6 

Grønne områder uden belægning 0,1 

*) F.eks. asfalt, beton eller belægninger uden fuger. 

 

Beregningseksempel  

I figur 1 er vist et eksempel på beregning af befæstelsesgraden for en grundstørrelse på 

1.200 m2 hvoraf 200 m2 er tagflade og 100 m2 er fliser og 900 m2 er grønt område. 

 

Figur 1   Beregning af befæstelsesgrad 
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Tag 200 1,0 200 

Fliser 100 0,8 80 

Grønt område 900 0,1 90 

I alt 1200  370 

  

Beregning af befæstelsesgrad:  

Reduceret areal/Total areal = 370/1200 = 0,31 
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Maksimal befæstelsesgrad 

For at begrænse af afledningen af regnvand til kloak fastsættes maksimale befæstelsesgra-

der afhængig af arealanvendelsen. 

Med maksimal befæstelsesgrad menes den maksimale del af grundarealet, der må befæstes 

og aflede regnvand til kloak uden forsinkelse eller tilbageholdelse. 

Den maksimale befæstelsesgrad afhænger af arealanvendelsen, som er defineret i kommune-

planen eller lokalplanen for området. 

 

Tabel 2 Maksimale befæstelsesgrader. F.eks. angiver 0,25 en maksimal befæstelsesgrad på 25 %. 

Arealanvendelse 

 

Maksimal  

befæstelsesgrad 

Boligområder  

 Åben lav 0,25 

 Tæt lav 0,3 

 Etageboliger 0,5 

Erhverv 0,6 

Centerområder 0,75 

Områder til offentlige formål 0,45 

Blandet bolig og erhverv 0,5 

Rekreative områder 0 

Landområder 0,3 

Tekniske anlæg 0,6 

 

Hvis den tilladte befæstelsesgrad er overskredet, skal der etableres en fysisk afløbs-

begrænsning som f.eks. en vandbremse eller er drosselledning til regulering af afløbet fra 

matriklen, så det svarer til den tilladte afledning. 

 

Beregningseksempel 

For en ejendom i et åbent lavt boligområde er den maksimale befæstelsesgrad 0,25.  

For ejendommen i eksemplet ovenfor med en grundstørrelse på 1.200 m2, må der således 

maksimalt afledes fra et areal svarende til 0,25 x 1.200 m2 = 300 m2 uden forsinkelse. 
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Beregning af tilladt afledning 

Til beregning af den tilladte afledning skal der benyttes en regnintensitet på 140 l/s/ha i  

fælleskloakerede oplande og 110 l/s/ha i separatkloakerede oplande. De anførte regn-

intensiteter svarer til landsregnrækkens regnskyl med en varighed på 10 minutter og en  

gentagelsesperiode på henholdsvis 2 år og 1 år, jf. Spildevandskomiteens skrift nr. 16. 

Beregningseksempel 

I et fælleskloakeret opland må der maksimalt afledes 140 l/s/ha. For ejendommen i eksem-

plet ovenfor med en grundstørrelse på 1.200 m2 (0,12 ha) og en maksimal befæstelsesgrad 

på 0,25 må der maksimalt afledes 140 x 0,12 x 0,25 = 4,2 l/s. 

Dimensionering af bassin 

For at overholde den tilladte afledning, skal der etableres et bassinvolumen eller en foran-

staltning med tilsvarende effekt til forsinkelse af vandet. 

Til dimensionering af bassiner anbefaler Rudersdal Kommune at benytte Spildevands-

komitéens regneark til bestemmelse af regnkurver, CDS regn og bassinvoluminer, jf.  

Spildevandskomitéens skrift nr. 28. 

Dimensionering af bassinvolumener efter Spildevandskomitéens Skrift nr. 28, sker med ud-

gangspunkt i lokalområdets årsmiddelnedbør, valg af region og en sikkerhedsfaktor samt 

gentagelsesperiode. 

I Rudersdal Kommune anvendes en årsmiddelnedbør på 650 mm, region øst og en genta-

gelsesperiode for overløb 1 gang hvert 10. år i et fælleskloakeret opland, og 1 gang hvert 5. 

år i et separatkloakeret opland. Der anvendes modelusikkerhedsfaktor og fortætningsfaktor 

på 1,0 samt en klimafaktor på 1,3. Den samlede sikkerhedsfaktor bliver således 1,0 x 1,0 x 

1,3 = 1,3. 

 


