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NOTAT 
 

Til: Rudersdal Kommune 

  

Kopi: Byggeselskabet Paulsen A/S 

  

Fra: MBH 

  

  

  

Sag: Vedbæk Park 

  

Emne: Myndighedsprojekt for regn og spilde-

vand.  

 
 

Dato: 28.05.2018 

Sag: 17021 

Initial: MBH

 

1. Formål 

Nærværende notat har til formål redegøre for håndteringen af regn og spildevands fra 

bebyggelsen Vedbæk Park. 

Notatet er revideret iht. mail fra af 02.05.2018 fra Thilde Thomasen fra Ruderdal Kom-

mune hvor afsnittet omhandlende spildevand ønskes fjernet fra notatet. 

2. Regnvand 

2.1 Arealer 
 

Stier til pladser fra stianlæg uden for entreprisegrænse:  61 m2 

Vejanlæg, asfalt, inkl. manøvrearealer for parkering:  1.704 m2 

Pladser, parkeringsarealer, armeret græs ekskl. vej:  1.947 m2 

Stier, pladser, vej og parkeringsarealer i alt: 3.712 m² 

 

Terrasser bag bygninger, betonfliser:  257 m2 

Tagflader:  1.472 m² 

Terrasser og tagflader i alt:  1.729 m²  

 

Der anlægges i alt 77 P-pladser, heraf 3 handicappladser. 

2.2 Principper 
Projektet er udarbejdet med 5 stk. lokale LAR-anlæg der opsamler regnvand fra tage 

og belægninger via brønde, vejriste og via rørsystem i jord leder til regnvandskassetter 

placeret umiddelbart ud for hver af de 5 boligblokke. 

 

2.3 Grundvandsforhold 
Rudersdal Kommune har på møde afholdt d. 23.11.2017 meddelt, at der stilles krav 

om, at der skal være en respektafstand fra bunden af regnvandskassetter til det sekun-

dære grundvandsspejl på minimum 1 meter.  

 

Der er foretaget boreprøver for pejling af det sekundære grundvandsspejl i områder 

hvor faskiner er placeret.  
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Resultatet af pejlingerne fremgår af geoteknisk rapport af 5 december 2017 udarbejdet 

af Franck Geoteknik. (se bilag 5). 

 

Ved regnvandskassetter for blok 1 viser prøven at det sekundære grundvandsspejl lig-

ger i kote 10.35. Bundkoten for regnvandskassetter ligger i kote 12.12 hvilket betyder 

at regnvandskassetterne ligger 1,77 meter over det sekundære grundvandsspejl   

 
Ved regnvandskassetter for blok 2, 3 og 5 viser prøverne at pejlingen var tør. 

 

Ved regnvandskassetter for blok 4 viser prøverne at det sekundære grundvandsspejl 

ligger i kote 8.75 hvilket er 0,89 meter over bundkoten for regnvandskassetter der lig-

ger i kote 7.89      

 

For blok 4 er der ifølge aftale med Rudersdal Kommune valgt en løsning for nedsivning 

af regnvand via regnvandskassetter.  

Såfremt det sekundære grundvandsspejl medføre, at regnvandet periodisk ikke kan 

nedsives har Rudersdal kommune accepteret, at der kan ske en opstuvning i regn-

vandssystemet hvor regnvandet via vejbrønde løber ud på vejen og ender ved vejens 

laveste punkt i kote 9.93 nord for blok 4. Der er afvanding fra 12 P-pladser der ledes til 

regnvandskassetter ved blok 4.  

 

Afledning af regnvandet fra vejen sker via en LAR-rende/grøft der afleder regnvandet til 

søen. Grøft/LAR-rende føres via §3 området til søen. (Se bilag 1).  

Vandspejlet på søen ligger i kote ca. 9.16 hvilket giver et fald fra vej til sø på ca. 0,79 

cm. 

Den dimensionsgivende regnvandsstrøm for regnvandssystemet ved blok 4 er beregnet 

til qr,d = 20,36 l/s. 

 

2.4 Udledningstilladelse 
Der søges om udledningstilladelse for regnvandskassette ved blok 3 der ligger 20 meter 

fra søen. 

Endvidere søges der om udledningstilladelse for LAR-rende grøft der afleder regnvandet 

fra området ved blok 4 til søen via §3 området. (Se bilag 1). 

 

2.5 Regnvandsstrømme 

2.5.1 Generelt: 

Regnintensiteten er ved beregning fastsat til 177 l/s. (se bilag 2) 

Afløbskoefficienten for vejanlæg, tætte belægninger og tage udgør 1,0 

Afløbskoefficienten for armeret græs udgør 0,8. 

2.5.2 Regnvandskassetter: 

For dimensionering af regnvandskassetter henvises der til beregning bilag 3. 

 

Respektafstande 

Regnvandskassetter placeres med følgende respektafstande: 

1 meter fra skel. 

5 meter fra boligblokke 

25 meter fra søen. (Dog kun 20 meter ved for regnvandskassette ved blok 3) 
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2.5.3 Dimensionsgivende regnvandsstrømme: 

 

Blok 1 

Det samlede areal for vejanlæg, udgør: 290 m². 

Det samlede areal for parkering, stier, pladser græsarmering udgør: 454 m². 

Det samlede areal for tage udgør: 344 m².  

 

Dimensionsgivende regnvandsstrøm: 

Vejanlæg og tagflader 

qr,d = 177  x  634 x 1,0  = 11,22 l/s.  

               10.000 

Dimensionsgivende regnvandsstrøm: 

Parkering, stier og pladser 

qr,d = 177  x  454 x 0,8  = 6,43 l/s.  

               10.000 

 

Samlet dimensionsgivende regnvandsstrøm for blok 1 = 17,65 l/s. 

 

 

Blok 2 

Det samlede areal for vejanlæg, udgør: 286 m². 

Det samlede areal for parkering, stier, pladser græsarmering udgør: 563 m². 

Det samlede areal for tage udgør: 261 m².  

 

Regnintensiteten er ved beregning fastsat til 177 l/s. (se bilag 2) 

Afløbskoefficienten for vejanlæg, tætte belægninger og tage udgør 1,0 

Afløbskoefficienten for armeret græs udgør 0,8. 

 

Dimensionsgivende regnvandsstrøm: 

Vejanlæg og tagflader 

qr,d = 177  x  547 x 1,0  = 9,68 l/s.  

               10.000 

 

Dimensionsgivende regnvandsstrøm: 

Parkering, stier og pladser 

qr,d = 177  x  563 x 0,8  = 7,97 l/s.  

               10.000 

 

Samlet dimensionsgivende regnvandsstrøm for blok 2 = 17,66 l/s. 

 

 

Blok 3 

Det samlede areal for vejanlæg, udgør: 106 m². 

Det samlede areal for parkering, stier, pladser græsarmering udgør: 123 m². 

Det samlede areal for tage udgør: 261 m².  

 

Regnintensiteten er ved beregning fastsat til 177 l/s. (se bilag 2) 

Afløbskoefficienten for vejanlæg, tætte belægninger og tage udgør 1,0 

Afløbskoefficienten for armeret græs udgør 0,8. 

 

Dimensionsgivende regnvandsstrøm: 

Vejanlæg og tagflader 

qr,d = 177  x  367 x 1,0  = 6,50 l/s.  

               10.000 
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Dimensionsgivende regnvandsstrøm: 

Parkering, stier og pladser 

qr,d = 177  x  123 x 0,8  = 1,74 l/s.  

               10.000 

 

Samlet dimensionsgivende regnvandsstrøm for blok 3 = 8,25 l/s. 

 

 

Blok 4 

Det samlede areal for vejanlæg, udgør: 470 m². 

Det samlede areal for parkering, stier, pladser græsarmering udgør: 524 m². 

Det samlede areal for tage udgør: 261 m².  

 

Regnintensiteten er ved beregning fastsat til 177 l/s. (se bilag 2) 

Afløbskoefficienten for vejanlæg, tætte belægninger og tage udgør 1,0 

Afløbskoefficienten for armeret græs udgør 0,8. 

 

Dimensionsgivende regnvandsstrøm: 

Vejanlæg og tagflader 

qr,d = 177  x  731 x 1,0  = 12,94 l/s.  

               10.000 

 

Dimensionsgivende regnvandsstrøm: 

Parkering, stier og pladser 

qr,d = 177  x  524 x 0,8  = 7,42 l/s.  

               10.000 

 

Samlet dimensionsgivende regnvandsstrøm for blok 4 = 20,36 l/s. 

 

Blok 5 

Det samlede areal for vejanlæg, udgør: 552 m². 

Det samlede areal for parkering, stier, pladser græsarmering udgør: 345 m². 

Det samlede areal for tage udgør: 344 m².  

 

Regnintensiteten er ved beregning fastsat til 177 l/s. (se bilag 2) 

Afløbskoefficienten for vejanlæg, tætte belægninger og tage udgør 1,0 

Afløbskoefficienten for armeret græs udgør 0,8. 

 

Dimensionsgivende regnvandsstrøm: 

Vejanlæg og tagflader 

qr,d = 177  x  896 x 1,0  = 15,86 l/s.  

               10.000 

 

Dimensionsgivende regnvandsstrøm: 

Parkering, stier og pladser 

qr,d = 177  x  345 x 0,8  = 4,88 l/s.  

               10.000 

 

Samlet dimensionsgivende regnvandsstrøm for blok 5 = 20,74 l/s. 
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3. Bilag 

 

Der er følgende bilag vedlagt nærværende notat: 

 

• Bilag 1 - Forlag til grøft/LAR mellem vej ved blok 4 og sø i §3-området – Januar 2018. 

• Bilag 2 - Beregning af regnintensitet – 30.01.2018. 

• Bilag 3 - Dimensionering af regnvandskassetter – 30.01.2018. 

• Bilag 4 - Geoteknisk rapport – April 2017. 

• Bilag 5 - Geoteknisk rapport, pejlinger af vandspejl ved faskiner – 05.12.2017. 

• Bilag 6 - Notat, nedsivningsforsøg – 21.09.2017. 

• Tegning nr. K10_TX_H1_N01 – Situationsplan, ledninger og kloak i terræn – Del 1 

30.01.2018. 

• Tegning nr. K10_TX_H1_N02 – Situationsplan, ledninger og kloak i terræn – Del 2 

30.01.2018.  

 


