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Dronninggårds Alle 24-26, 2840 Holte 

Matr. Nr.: 1a 

Deres sagsnummer 2013/1690 

 

Afløbsandragende, nedsivning 

 

På vegne af bygherren fremsendes hermed revideret afløbsandragende, 

vedrørende nedsivning af dræn- og regnvand fra tage og belægninger, 

ved Dronninggårds Alle 24-26 i Holte. 

 

Grundvand: 

Grundvandstanden er pejlet hen over vintermånederne, for at vurdere 

nedsivningsmulighederne de forskellige steder på grunden, hvor der er 

plads til faskiner, regnbede og lignende. 

Fra medio december 2012 til medio februar 2013 er det øvre grund-

vandsmagasin pejlet i en afstand af 1,0 til 1,3 meter under fremtidig 

terrænkote. 

Da alt regnvand fremover skal håndteres på egen grund, uden overløb 

til eksisterende Dræningsinteressentskab, må det forventes at grund-

vandsstanden vil stige yderligere på matriklen. 

Det kan således ikke anbefales at etablere faskiner, med mindre de kan 

placeres meget højt oppe under fremtidig belægning. 

 

Løsningsforslag: 

Grundet den høje grundvandsstand, ønskes alt regn- og drænvand der 

lander på de belagte / befæstede arealer, ledt til et nyt stort regnbed, 

der placeres hvor der tidligere har været parkeringsplads på grunden. 

Regnvand der lander på belægningerne, afvander direkte til regnbedet, 

udenom sandfang, da der etableres fald på belægningerne imod regn-

bedet. 
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Regnvand der lander på tagkonstruktionerne, ledes via sandfangsbrøn-

de til en pumpebrønd, hvorfra det pumpes op til regnbedet.  

Drænvand ledes også via sandfangsbrønde til pumpebrønden, der pum-

per vandet op i regnbedet. 

 

Bunden i regnbedet etableres i en kote, svarende til 45 cm over det 

højst målte grundvandsspejl, og bedet vil have en dybde på 53 cm. 

Regnbedets udformning og placering er angivet på vedlagte tegning nr. 

T1_F_90_104 rev. C. 

 

Regnbedet udføres med 20 cm græsbeklædt filtermuld, udlagt på et 

vandgennemtrængelig signalnet. Signalnettet etableres for at gøre ar-

bejdet lettere i forbindelse en senere udskiftning af filtermulden. 

Regnbedets udformning er bestemt ud fra formen af de tidligere parke-

ringspladser, og udgør i bunden et areal på 137m2. 

Regnbedets ydre areal, top af skråning, udgør samlet 257 m2, hvilket 

medfører at middelarealet udgør i alt 197 m2.  

Inden for dette areal, skal alt regnvandet kunne tilbageholdes og nedsi-

ves. 

 

Regnvandet ledes til bassinet via en pumpebrønd og sandfangsbrønd 

ved brinken. 

Ved ekstremregn kan vandet løbe ovenud af regnbedet, og videre ud i 

skoven imod øst. 

 

Dimensionering af regnbed: 

Regnbedet dimensioneres ud fra en 5-års regn, med en klimafaktor på 

1,1 jf. Rudersdal kommunes spildevandsplan. 

Jordens hydrauliske ledningsevne (K-værdi) er målt til 2,8E-06 m/s. 

 

Beregnet afløbsmœngde 
     

Arealtype: 

  

Areal i m2: 

 

Afløbskof-
ficient 

 

Ared 

 Tagarealer 
  

968 
 

1,00 
 

968 
 Befœstede arealer, asfalt 

 
300 

 
1,00 

 
300 

 Befœstede arealer, fliser o.l. 525 
 

0,80 
 

420 
 Græs med fald imod regnbed 100 

 
0,10 

 
10 

 Øvrige arealer, græs 
 

950 
 

0,05 
 

48 
 

         

   
2.843 m² 

  
1.746 m² 

 

 



 

12964867 - 1.0  Side 3 af 4 

Efterfølgende regnbedsberegning er udført vha. SVK LAR regneark. 

 

Nedbørskarakteristika     

Årsmiddelnedbør (mm) - se figur nederst 650 mm 

Region (Region Vest = 1, Region Øst =2) 2   

Designkarakteristika     

Gentagelsesperiode (år) 5 år 

Sikkerhedsfaktor (klima, fremtidig udbygning, etc) 1,1   

Oplandskarakteristika     

Befæstet areal (m²) 1746 m² 

   
Jord- og nedsivningskarakteristika      

K (Hydraulisk  ledningsevne) - se evt. måling nederst  2,80E-06 m/s 

   
Regnbed     

Dybde 0,383 m 

Areal regnbed (nødvendigt areal) 197,1 m² 

Dræn kapacitet 5,52E-01 l/s 

Samlet opland (befæstet areal + eget areal) 1943,1 m² 

 

Som det fremgår af ovennævnte, så er der behov for en dybde på 38,3 

cm i regnbedet, ved et areal på 197 m2.  

I nærværende projekt er regnbedets dybde på ca. 50 cm, hvilket med-

fører at der kan tilbageholdes regn fra et 25% kraftigere regnskyl end 

en 5-års regn, eller at jorden i dele af regnbedet kan have en dårligere 

hydraulisk ledningsevne end tidligere målt, og stadigvæk være i stand 

til at håndtere regnen. 

Samtidigt skal det bemærkes, at beregningen ikke tager højde for de 

grønne tage og områderne med græsarmeringen, hvilket blot er til 

gunst for regnbedet. Der kommer således færre mængder regnvand til 

bedet end hvad beregningen viser. 

 

Pumpning af regnvand: 

Da regnbedet er nød til at lægge højt, af hensyn til eksisterende grund-

vandsstand, er det nødvendigt at pumpe dræn- og tagvand op i regn-

bedet.  

Der etableres et stk. pumpebrønd i terræn, som bestykkes med 2 pum-

per. Pumperne skal køre alternerende, og skal ved samkørsel kunne 

bortlede hvad der måtte komme af dræn- og tagvand ved en 5-års regn 

med klimafaktor. 
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Regnintensitet = 190 l/s/ha 

Klimafaktor = 1,1 

Regnmodtagne areal = 0,0968 ha 

Samlet nødvendig pumpekapacitet: 190 * 1,1 * 0,0968 = 20,23 l/s

  

 

Med venlig hilsen 

ALECTIA A/S 

Thomas Holm Petersen  

Direkte tlf. +45 51 356 689  

 

 

 

Bilag:  

Tegning nr. T1_F_90_102 samt tegning nr. T1_F_90_104. 


