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Notat 

 
Rudersdal Kommune – Natur, Park og Miljø 

 
Dronninggårds Alle 24-26 – Regnbed  

 
Redegørelse for vandafledning 

 

 

1 Introduktion 
Til brug for en fornyet ansøgning om afledning af overflade- og drænvand fra den 

nyere institution på adressen beskrives i dette notat en løsning med direkte afled-

ning af det opsamlede vand i det eksisterende regnbed til en lavning, der ifølge 

Rudersdal Kommunes vurdering har karakter af en temporær sø, beliggende i 

skoven nordøst for regnbedet.  

Forholdet skyldes, at den tidligere givne tilladelse til nedsivning fra regnbedet af 

Natur- og Miljøklagenævnet ved Afgørelse d. 26.01.2017, J.nr.: NMK-10-00924, er 

hjemvist til fornyet behandling. 

Dette notat er koncentreret om den tekniske udformning af afledningen, samt en 

screening af de hydrauliske og stofmæssige konsekvenser . 

Grundlaget for notatet er: 

/1/ Foreliggende geotekniske undersøgelser,  

a. dj&co., Rapport rev.B, 01.11.2012, B1-B8, 

b. BlemJesse, Vurderingsrapport, 20.12.2012, B9-B15, 

/2/ Foreliggende projektmateriale, Alectia, Februar 2015, 

/3/ Nedsivningstilladelse, Rudersdal Kommune, 24.02.2015, 

/4/ Nivellement af udvalgte punkter, NIRAS, 24.06.2015, 

/5/ Suppleret af Niveaukurvekort med 0,25 m kurver samt geologisk jordarts-

kort fra NIRAS’ Big Database (NBD), 

/6/ GPS og nivellement omkring regnbed og lavning, NIRAS, 01.11.2017. 

 

En oversigt over lokaliteten fremgår af Figur 2.1. 

 

Endvidere hører som bilag til denne redegørelse tegningsskitserne: 

A. Plan af regnbed mv. 

B. Længde- og tværsnit i dræn og afløbsanlæg 

C. Opmålte koter 01.11.2017 – Oversigtsplan 

D. Opmålte koter 01.11.2017 – Dataliste  
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2 Topografi og tilstrømning til regnbed 

Topografien i lokalområdet (se Figur 2.1) er domineret af den højtliggende Dron-

ninggårds Alle i kote +26 ud for institutionen på en højderyg mellem Furesøen og 

Vejlesø. Nord for institutionen er en mindre højderyg over kote +24 m, og vest for 

denne lavtliggende haver – en oprindelig eng i kote +21 m med grøfteafvanding. 

Denne lavning fortsætter i en krum slugt op til kote +22 m á +23 m, hvor institu-

tionen er placeret, og ender som den i introduktionen nævnte lavning under kote 

+22 m i skoven mod nordøst. 

Tilløbene til regnbedet er som følger: 

1. Rørtilløb med tag- og drænvand fra institutionen, etableret nær ved regn-

bedets sydvestlige hjørne, 

2. Vejvand fra nedkørslen til institutionen, ledet af kantsten og rende til 

regnbedets sydvestlige hjørne, 

3. Vejvand fra forplads og P-pladser, mere diffust tilledt langs sydsiden, 

4. Nedbør direkte i regnbedet. 

 

Relevante koter fra ref./4/ og /6/ er anført i nedenstående tabel: 

Position Projekt Målt Bemærkninger 

Bygningsfacade nordvest, rist 23,10 23,07 *Målt af NIRAS 2015 

Belægningshjørne nordøst <23,10 23,17  

Slugt til regnbed fra sydøst <23,00 22,34* *Målt NIRAS 2015 

Regnbed overkant sydøst 22,88 23,06  

Regnbed overkant sydvest 22,88 22,90  

Regnbed skråningstop vest 22,98 22,98  

Rørtilløb 
Brønddæksel 22,88* - *NIRAS fixpunkt 2015 

Udløbskote 22,50 22,55* *Målt af NIRAS 2015 

Regnbed vandspejl Max 22,80 ca. 22,70 +/- 0,05 

Regnbed bund 22,27 22,30 Op til +22,36 slam/blade?? 

Regnbed skråningstop øst 22,80 22,88  

Skov mellempunkt - 22,09 18 m fra planlagt drænbrønd 

Temporær sø, vandspejl - 22,06  

Temporær sø, dybdepunkt - 21,74  

Figur 2.1: Topografi i områ-

det, samt omtrentlig placering 
og beliggenhed af regnbed og 

lavning. 
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Regnbedets nordøstlige skråningstop er ca. 15 m lang; den er afrundet og ikke 

skarp som antydet på projekttegningen. Det bemærkes endvidere, at størstedelen 

af regnbedet i dag fremtræder tilgroet med dunhammer, (se Figur 2.22). 

 

3 Jordbunds- og grundvandsforhold 

Jordbunden under den oprindelige muld er af GEUS/DGU omkring regnbed og den 

temporære sø er udelukkende karteret som moræneler, men med tørv i en del af 

den krumme lavning fra vest.  

Med hidtil langvarige vandspejl i regnbedet (2015 generelt 0,20 m, aktuelt 0,40-

0,50 m) kan bunden under regnbedets filtermuld også formodes at være lavper-

meabel; det kan således også formodes, at den oprindelige ”slugt” ind til lavningen 

indeholder stærkt omsat og lavpermeabelt tørv. Det bemærkes dog, at de nærme-

ste boringer (B4, B13, B10) på bygningssiden af regnbedet har terrænnært sand.  

Grundvandsspejlet omkring regnbedet er før 2015 pejlet i kote +21,6 m (i sand 

over dybere moræneler). Vandspejlet i regnbed og den temporære sø lader for-

mode, at der her omkring er et højere grundvandsspejl.  

I den dybeste del af den temporære sø var der i oktober/november 2017 frit vand 

(se Figur 3.1) som følge af det våde efterår 2017. Sådant er også tidligere rappor-

teret, men søen fremtræder i andre perioder ”tør” (2015). 

 

 

 

Figur 2.2: Regnbedet set fra 

det sydøstlige hjørne. Foto 
taget 17.10.2017. NIRAS. 

Figur 3.1: Temporær sø i 

skovlavning. Foto taget 

31.10.2017. NIRAS. 
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4 Afledningsprojekt 

Der henvises til bilagene A (Plan) og B (Længde og tværsnit).  

Arbejdet udføres nedefra, det vil sige fra den ny udløbsbrønd ved den temporære 

sø, så nødvendig lænsning af vand fra udgravningerne kan tilføres udløbsbrønden. 

Men nedenstående beskrives projektet følgende vandets løb oppefra: 

Rydning af bevoksning (Dunhammer) i regnbed samt større grene i ledningstracé. 

Afløbsledningen påregnes at gå fri af gangbroen. 

Gabion: Foran rørudløbet fra institutionen sættes en gabion af nøddesten til sik-

ring mod erosion af (den hævede) filtermuld. Endvidere sikres tilløbet fra ad-

gangsvejens vandrende mod videre erosion ved hjælp af singels. 

Drænrør: Parallelt med regnbedets sydside og med en indbyrdes afstand på 1,5 

m lægges i alt 4 drænrør, der forbindes langs østsiden og hvoraf det ene forlæn-

ges til en inspektions/rensebrønd umiddelbart uden for regnbedet. Drænrørene er 

stive, fuldslidsede Ø100 mm drænrør (PP) omgivet af 50 mm perlesten (4-8 mm) 

og yderst geotextil/drændug. De frie ender af de 4 dræn forsynes med en bøjning 

og et kort opføringsrør, afsluttet lige over filtermulden med en aftagelig slutmuffe 

– for eventuel fremtidig inspektion og gennemspuling.  

Drænene lægges i gravede render i den eksisterende filtermuld på det eksiste-

rende signalnet. Drænene forudsættes ud fra de målte koter lagt vandret med 

bundløb i kote +22,15 m. Under udførelsen justeres dette i nødvendigt omfang 

efter nærmere aftale ud fra afsløring af eventuelt varierende koteforhold. Udgravet 

filtermuld bortkøres. 

Ny filtermuld, fosforfri, lægges omkring drænene i renderne og yderligere i 200 

mm tykkelse i hele regnbedet – dels for at øge tilbageholdelsen af eventuelt miljø-

skadelige stoffer i det tilledte vand og dels for at øge frostsikkerheden af drænene.  

Inspektions/rensebrønd: Drænet tilsluttes en Ø425 mm korrugeret brønd 

(PVC) med tæt dæksel og 300 mm sandfang.  

Afløbet sænkes 10 mm i forhold til tilløbet. 

Afløbsrør: Fra brønden etableres et Ø110 mm PVC-rør ind til den temporære sø. 

Med skyldig hensynstagen til større trærødder og frost (det vil sige en mindste 

dybde på 0,60 m) søges ledningen lagt med så små faldøgninger i vertikalplanet 

som muligt for at undgå tilstopning.  

Ledningen lægges med udjævningslag og omkringfyldning af normkrævet grus.  

Al opgravet jord – også fra udløbsbrønden – bruges som tilfyldning – det vil sige 

med en yderligere, frostsikrende overhøjde.  

Resulterende fald 20-25 ‰, mindste fald 10 ‰. 

Udløbsbrønd: I udkanten af lavningen, hvor terrænet er faldet til kote +22,09 m 

etableres en ø600 beton-brønd med overkanten 0,20 m højere, indløb i kote 

+21,59 og bund 0,10 m dybere for et minimum af slamfang. På brønden sættes et 

tæt, isoleret dæksel og brønden over tilløbet isoleres med 100 mm formbart poly-

styrol. 

Som udløb etableres der i kote +22,08 m en 100 mm rørstuds, hvorfra der sikres 

fald på terrænet videre frem mod lavningen. 
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Regnbedsoverløb: Til sikring af, at vandstanden i regnbedet under en ekstrem 

situation* ikke stiger helt op til parkeringskanten, afgraves der over de midter-

ste/nordlige 5 m af den nordøstlige kant i en tilstræbt sinusbue til generelt max 

0,20 m dybde.  

Afgravningen gives 10 ‰ fald mod skoven og fortsættes indtil naturligt terræn 

ligger lavere. Den afgravede jord bortkøres. I den centrale del af lavningen arme-

res muldlaget med en Enkamat-måtte som erosionssikring. 

(* fx tøbrud efter sne og længerevarende frost, hvor regnbedets bund og/eller 

udløbsbrønden stadig er frosset). 

 

Den eksisterende udløbsbrønd til regnbedet forsynes med betonbund på de 

foreliggende udsivningssten. 

5 Screening af hydraulisk konsekvens 

5.1 Vandmængde 
Der er i følgende beregning taget udgangspunkt i nedenstående arealfordeling1 for 

det areal der afleder til den temporære sø.  

 Areal (m2) Afløbskoefficient Reduceret areal (m2) 

Tagarealer 968 1,00 968 

Befæstede arealer, 

asfalt 
300 1,00 300 

Befæstede arealer, 

fliser o.l. 
525 0,8 420 

Græs med fald 

mod regnbed 
100 0,1 10 

Øvrige arealer, 

græs 
950 0,05 48 

Samlet 2.843  1.746 

 

Ved en årlig nedbør på 545 mm (fratrukket initialtab), svarer dette til en årlig 

udledt vandmængde på ca. 952 m3. Denne vandmængde er formentlig en over-

estimering, idet der ikke er taget højde for tilbageholdelse i grønne tage, samt 

græsarmeringen i området. 

Da den temporære sø ikke har afløb, vil det være naturligt at antage at vandspej-

let fremover vil stå højere end i den nuværende situation. Der er ikke foretaget 

beregninger/vurderinger af hvor meget dette vil være, da det i stedet anbefales at 

monitere vandspejlet med en vandstandsmåler ved den temporære sø. Vand-

spejlsstigningen vil  bl.a. afhænge af jordens nedsivningsevne, nedbørsfordelingen 

og –mængden, samt grundvandsspejlets placering. 

 

 

 

                                                 

1 Kilde: ”Afløbsandragende, nedsivning”, Notat fra Alectia til Rudersdal Kommune, 
05.02.2017. 

Tabel 5.1: Arealer der afleder 
til tidligere regnbed og videre 

til den temporære sø. 
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5.2 Areal og vanddybde af den temporære sø 
Det dybeste punkt i den temporære sø er i november 2017 opmålt til kote 21,74 

m (se bilag C og D). Vandspejlet stod på samme tidspunkt i kote 22,06, hvilket må 

antages at være noget højere end normalen, grundet de store nedbørsmængder i 

efteråret 2017.  

Ved en teoretisk vandstand på 22,00 i den temporære sø vil den dække et areal 

på ca. 180 m2 og have en maksimaldybde på 26 cm. 

Hvis det i en situation med en vandstand i kote 22,00 regner kraftigt (eksempelvis 

ved en 10-års regnhændelse), vil søens udbredelse (areal) stige til ca. 520 m2 og 

en maksimaldybde på 56 cm. 

Udbredelsen og vandmængden i den temporære sø vil, som betegnelsen temporær 

understreger, variere hen over året. Der er ikke foretaget undersøgelser der kan 

kvalificere vurderingen af hvor lang en periode søen vil være vandfyldt og hvor 

lang en periode den vil være udtørret i et normal-år. Besigtigelser i 2015 og 2017, 

har dog vist at søen udtørrer i nedbørsfattige perioder og at den er vandfyldt i 

nedbørsrige perioder, som efteråret 2017 har været.  

5.3 Konsekvens for vandstanden i det temporære vand-

hul ved store regnmængder 
For at vurdere de fremtidige vandstandsvariationer i den temporære sø, er der 

foretaget en teoretisk beregning af den forventede vandstandsstigning ved store 

nedbørshændelser (henholdsvis 1-års, 5-års og 10-års).  

Det antages i nedenstående beregning, at der er en permanent vandspejlsflade 

med en vanddybde på ca. 25 cm. I nærværende beregning er vandspejlet således 

antaget at ligge i kote 22,00 m.  

Der er udtrukket regndata fra nærmeste SVK måler (5633, mindre end 1 km fra 

lokaliteten). Fra rådata er fratrukket et initaltab på hændelsesniveau på 0,6 mm 

dækkende fordampning, initial befugtning af flader, fyldning af små lunker og 

diffus nedsivning mv.. 

Årsmængde nedbør fratrukket initialtab på 0,6 mm 545 mm 

Dybde på CDS10 uden sikkerhedsfaktorer på 24 timer   60 mm  

Det befæstede areal der afledes til søen udgør i alt 1.746 m2. 

Ved nedbørshændelser der statistisk set forekommer hvert år, hvert 5 år og  hvert 

10. år vil udbredelsen af søen stige til de niveauer der er vist i Figur 5.1 og som 

fremgår af Tabel 5.2.  

Der vil således ske vandspejlsstigninger på ca. 18 – 30 cm ved de undersøgte 

nedbørshændelser. Det skal dog bemærkes, at der vil ske tilbageløb til det tidlige-

re regnbed inden disse koter opnås, hvilket betyder at vandspejlsstigningen vil 

være mindre end det beregnede. Ved alle regnhændelser vil der desuden fortsat 

være højt op til kanten på regnbedet, der ligger i kote 22,8-22,9. 
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 Vandspejlskote Areal af sø Vandmængde tilført 

1-års nedbør 22,18 355 m2 60 m3 

5-års nedbør 22,25 450 m2 90 m3 

10-års nedbør 22,30 520 m2 110 m3 

 

Den opmålte bundkote i regnbedet er generelt ca. +22,30 m, hvorunder der ligger 

ca. 20 cm filtermuld. Udløbet fra regnbedet sker i kote 22,15, hvilket betyder at 

der vil ske tilbagestuvning ved vandspejl i den temporære sø over denne kote. Der 

vil dog først være synligt, frit vandspejl i regnbedet ved koter over 22,30. 

6 Screening af stofmæssig belastning 
Baseret på den udledte vandmængde (se afsnit 5.1) kan der beregnes forventede 

udledningsmængder af stoffer til regnbedet og derefter den temporære sø. Der er i 

denne beregning anvendt erfaringstal for udledning af separat regnvand2. 

Beregningen må antages at være en ”worst-case”-udledning til den temporære sø, 

idet der ikke er taget højde for tilbageholdelse i grønne tage eller de to sandfangs-

brønde. Årlige udledningsmængder fremgår af Tabel 6.1. 
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Koncentration, regn-

vand (mg/l) 
90 0,3 0,15 2 0,015 0,1 

Udledt mængde til 

regnbed (kg/år) 
85,6 0,29 0,14 1,90 0,014 0,095 

Udledt mængde til 

temporær sø (kg/år) 
12,8 0,10 0,05 1,05 0,007 0,029 

 

                                                 

2 Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner. Jes Vollertsen m.fl., Ålborg 
Universitet, 2012. 

Tabel 5.2: Forventet vand-

spejlskote, areal af sø og 

tilført vandmængde ved 1-, 5- 

og 10-års nedbørshændelser, 
i en situation hvor vandstan-

den inden da stod i kote 

22,00. 

Tabel 6.1: Forventede stof-

mængder i udledningsvandet 

til den temporære sø. 

Figur 5.1: Tv: Udbredelse af 

vandflade ved en 10-års 
hændelse.Th: Udbredelse af 

vandflade ved 1-, 5- og 10-

årshændelse. 
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6.1 Zink-belastning 
Zink er generelt anset som forholdsvis ikke-toksisk overfor dyr og zinkmangel er 

meget mere udbredt end zinkforgiftning. Akvatiske organismer er helt anderledes 

følsomme overfor zink, herunder særlig vandlopper og fisk. De mest følsomme 

akvatiske organismer udviser begyndende effekter allerede i intervallet 0,001-

0,025 mg/l. Planter er også forholdsvis følsomme overfor zink, og følsomme plan-

ter risikerer at dø ved koncentrationer over 100 mg/kg. Det er derfor nødvendigt 

at sikre, at zinkholdigt tagvand renses før udledning til recipient.   

Koncentrationen af zink i tagvand der tilledes regnbedet afhænger til dels af den 

årlige nedbør – jo større nedbør, jo lavere zinkkoncentrationer. Desuden varierer 

zinkkoncentrationen over tid for en nedbørs begivenhed. De højeste koncentratio-

ner findes i det først skyl, hvorefter zinkkoncentrationen henfalder eksponentielt. 

Endelig er der forskelle i koncentrationer som funktion af nedbørstypen. De høje-

ste koncentrationer findes ved let støvregn, mens lavere koncentrationer findes i 

forbindelse med skybrud.  

Forholdet mellem regnbed og tilkoblet tagareal er ca. 1:5, dvs. der vil sjældent 

være regnsituationer, hvor kapaciteten af regnbedet overskrides, og vand løber 

urenset direkte til recipienten. I den udstrækning at zink forekommer som partik-

ler vil man forvente, at dette bliver frafiltreret efter udledning, hvad enten der er 

tale om filterjord i regnbedet eller i gennem jorden i recipienten (nedsivning). 

Såfremt zink forekommer i opløst form, er den eneste væsentlige fjernelsesmeka-

nisme sorption. 

Tykkelsen af filtermuldslaget i regnbedet er betydende for bindingskapaciteten af 

zink. Typisk udlægges 30-50 cm filtermuld, således at laget ikke skal udskiftes for 

ofte (erfaringstal viser, at ved 30 cm filtermuld skal muldet skiftes ca. en gang 

hvert 5. år). Ved mindre lagtykkelser skal filtermuldslaget skiftes oftere, for at 

sikre en fortsat binding af zink, dvs. filtermuldslaget på 20 cm i regnbedet må 

forventes at skulle skiftes indenfor en kortere årrække (< 5 år). 

Filtermulds evne til at binde zink er generelt høj, og ligger på omkring 70 %. Dvs. 

forventet omkring 30 % af den tilledte zink vil nå recipienten.  

GEUS’ jordartskort viser for området omkring recipienten udpræget moræneler. 

Sorptionsevenen overfor zink i moræneler er erfaringsmæssigt høj. Såfremt der er 

et morænelersdække af en vis tykkelse under recipient vil sorption af zinkpartikler 

betyde, at grundvandet ikke vil være i fare for forurening af zink fra det afkoblede 

tagvand.  

 

7 Terrænkoter 
Nedenfor ses terrænkoter for projektområdet, hentet fra den digitale højdemodel. 
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Figur 7.1: Terrænkoter i 

projektområdet. Ækvi-
distance: 10 cm. 


