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Resumé  
Nærværende notat er 3. version af notat ”Vedbæk Park – Vurdering af afstrømning 
ved T(10)-hændelse” 
 
Tilretninger i vers 3.0: I forhold til version 2.0 er følgende ændringer indarbejdet i 
notatet: 

- Nærværende resumé er tilføjet 
- Det oprindelige notat, bortset fra konklusionen, udgør notatets del 1. Re-

sultatafsnittet i del 1, erstattes i nogen grad af resultatafsnittet i del 2. Re-
sultatafsnittet i del 1 er bibeholdt af hensyn til notatets historik.   

- En ny hydraulisk beregning (benævnt 3. modelkørsel) er foretaget i juli og 
resultaterne af denne er beskrevet i del 2. 

- Del 2 omfatter endvidere en vurdering af tømmetiden for vand på terræn, 
samt en tilrettet konklusion i forhold til resultaterne af 3. kørsel. 
 

Formål: Vedbæk Park er projekteret med LAR-anlæg til håndtering af T(5)-hæn-
delser. Spildevandsplanen for Rudersdal Kommune, kræver at LAR-anlæg skal 
kunne håndtere en T(10)-hændelse. Orbicon har for Bonava vurderet konsekven-
sen af en T(10)-hændelse i Vedbæk Park, således at det kan afklares, om den pro-
jekterede plan for Vedbæk Park i praksis overholder spildevandsplanens bestem-
melser.  
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Metodik: Vurderingen er baseret på en opstillet hydraulisk model for Vedbæk Park 
(MIKE 21). Samt data om bebyggelsesstruktur, terræn, geologi mv. leveret af Bon-
ava/Danielsen Landskab.       
 
Samlet vurdering: Orbicon har samlet vurderet følgende forhold ved en T(10)-
hændelse i Vedbæk Park:  
 

- Det planlagte regnvandssystem for Vedbæk Park, kan i samspil med områ-
dets fremtidige kotering og bebyggelsesstruktur, håndtere afstrømningen 
ved en T(10)-hændelse. Vedbæk Park lever således op til Spildevandspla-
nens krav.  

o En T(10)-hændelse vil ikke medføre gener ud over det sædvanlige 
ved kraftig regn.  

o Bebyggelsen er projekteret således, at der ikke vil ske skader på 
bygninger ved en T(10)-hændelse. 

o Regnvand, der opstuver på terræn, vil nedsive i LAR-anlæg og/el-
ler på muldarealer over højest 6 timer efter regnens ophør. 

o Nedsivning på muldarealerne forhindrer, at der kan ske utilsigtet 
afstrømning ud af området. 

o Vurderingen er betinget af, at der ikke på sigt befæstes yderligere 
arealer i Vedbæk Park.    
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Del 1. (udsendt 31.05.2017) 
 
Metodik  
Opgaven er løst ved opstilling af en såkaldt hydraulisk MIKE 21 model af terrænet 
for Vedbæk Park, dvs. en model, der dynamisk beskriver vandstrømningen på 
overfladen. Med modellen beregnes det, hvor regnvandet vil samle sig på terræn, 
og hvordan vandet evt. vil strømme ud af området.  
 
De enkelte LAR-anlæg indgår ikke som en del af den hydrauliske model. Ved mo-
delkørslen forudsættes det i stedet, at alle LAR-anlæg er dimensioneret og place-
ret rigtigt i forhold til bygninger og befæstede flader. Effekten af LAR-anlæggene 
medregnes i stedet ved, at den regn som lægges på modellen, svarer til differen-
cen mellem en T(10)-hændelse og en T(5)-hændelse). Derved er det kun regn-vo-
lumenet ud over T(5)-hændelsen, som vil bidrage til afstrømning i modellen. 
 
Terrænmodellen er interpoleret ud fra landskabsarkitektens nye kotering i bygge-
felterne. Det interpolerede terræn er klippet ind i Danmarks Digitale Terrænmodel 
fra 2015 (DTM_2015), jf. Figur 1. Derved kan der regnes på afstrømningen i det 
fremtidige terræn for Vedbæk Park, samt på de omkringliggende arealer. Alle byg-
ninger er desuden rejst som en del af terrænet for at undgå, at vandet ”strømmer 
gennem bygningerne” i modellen. 
 
Det skal bemærkes, at Danmarks digitale terrænmodel ikke er opdateret med ter-
rænændringerne for den nye bebyggelse vest for Vedbæk Park. Jf. lokalplanen for-
ventes alle ændringer i terrænet dog at være højest +/- 0,5 meter, og derfor uden 
betydning for det generelle billede af regnvandsafstrømningen i modellen.  
 

 
Figur 1: Den anvende terrænmodel. Lysegrå bygninger er eksisterende. Mørkegrå bygninger er plan-
lagte. De to byggefelter er markeret med orange linjer.  
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Ved modelkørslen er der udelukkende lagt regnvand på selve byggefelterne. Mel-
lem Bonavas to byggefelter ligger et areal med eksisterende fredskov. Dette areal 
vil erfaringsmæssigt ikke generere afstrømning på terræn under en T(10)-hæn-
delse. Ligeledes er der ikke lagt regnvand på de omkringliggende matrikler, idet 
regnvandsafstrømningen forudsættes håndteret internt på disse. 
 
Terrænet antages at have en ruhed svarende til et Manningtal på M=10. Dette ba-
seres på erfaringer fra lignende området og opgaver. Manningtallet varierer typisk 
mellem M=5 for meget ru overflader (græs, jord og grus) til M=40 for glatte overfla-
der som f.eks. fliser, asfalt osv. Orbicon har ved opstilling af modellen vurderet, at 
effekten ved ikke at anvende et differentieret manningtal i overflademodellen er 
negligeabel.  
I teorien kan anvendelse af et højere manningtal for de befæstede arealer i model-
len betyde, at regnvandet afstrømmer hurtigere fra Bonavas byggefelter ud i det 
omgivende terræn. Orbicon har dog vurderet, at en variation i manningtallet er 
uden betydning for afstrømningsdybden, i forhold til parametre som terrænhæld-
ning og lokal infiltrationskapacitet.  
 
I modellen regnes der ikke med infiltration af regnvand på de grønne arealer (bort-
set fra den andel af nedbøren der falder inden for T(5)-hændelsen). I praksis vil 
overløbsvandet fra LAR-anlæggene, infiltrerer helt eller delvist, når det afstrømmer 
over et grønt areal. Efterfølgende er forholdet mellem det afstrømmende vandvolu-
men og nedsivningspotentialet i de grønne arealer vurderet for de enkelte delområ-
der. 
 
Bestemmelse af modelregn 
Som tidligere beskrevet er den anvendte regn i modellen defineret som differencen 
mellem en T(10)-hændelse og en T(5)-hændelse. Figur 2 viser hhv. en T(10)-hæn-
delse og en T(5)-hændelse, begge med en varighed på 240 minutter (4 timer) og 
en samlet sikkerhedsfaktor på 1,1. 
 
Den lyseblå kurve er den anvendte ”modelregn”. Kurven er defineret ved, at først 
når T(10)-hændelsens akkumulerede volumen overstiger T(5)-hændelsens sam-
lede volumen (efter ca. 153 minutter), vil der ske regnafstrømning i modellen. Volu-
menet af modelregnen svarer således til differencen mellem volumenet af T(10)- 
og T(5)-hændelsen. I praksis er det således kun ”halen” af T(10)-hændelsen, der 
bidrager til regnafstrømning i modellen. 
 
Modelregnen har en samlet dybde på 7 mm, idet dybden af T(10)-hændelsen er 42 
mm, og dybden af T(5)-hændelsen er 35 mm. 
 
Hændelserne er bestemt med Spildevandskomiteens regneark (regional regn-
række version 4.1). 
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Figur 2: Hhv. T(10)-hændelse, T(5)-hændelse samt den anvendte modelregn. 
 
Modelkørsel 
Den hydrauliske model er kørt to gange: 
1. kørsel er foretaget med en uendelig stor regnhændelse. 
2. kørsel er foretaget med modelregnen.  
 
1. kørsel, med den ”uendeligt” store hændelse, er kørt for at give overblik over 
strømningsretningerne i terrænet, jf. Figur 3. Det skal understreges, at denne kør-
sel ikke giver et billede af en realistisk situation, men udelukkende viser landska-
bets geometri.  
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Figur 3: Regnafstrømning ved en uendelig stor regn. Pilene indikerer strømningsretningerne, den blå 
stiplede linje er et lokalt vandskel og de gule linjer viser byggefelternes afgrænsning. Baggrundskortet 
viser den anvendte terrænmodel. 
 
Af 1. kørsel fremgår det, at området kan opdeles i øst og vest, idet den stiplede 
linje markerer et lokalt vandskel. 
 
For det østlige byggefelt gælder det, at alt regnvand afstrømmer mod Henriks-
holms Dam, bortset fra en lille fraktion der løber mod syd.    
    
For det vestlige byggefelt gælder det, at regnvandet strømmer ud af området til lo-
kale lavninger mod nord, vest og syd. 
 
Henriksholms Dam, og de tre lavninger vil være risikoområder under skybrud. 
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2. kørsel er gennemført med modelregnen for at vise afstrømningsforholdene un-
der en T(10)-hændelse. Den maksimale vanddybde under T(10)-hændelsen frem-
går af Figur 4. 
 
Kørsel 2 viser at udbredelsen af vand på terrænet er meget begrænset ved en 
T(10)-hændelse. Den eneste afstrømning ud af området sker fra det vestlige byg-
gefelt. Her samler vandet sig i mindre lavninger tæt på matrikelskel. Dybden af det 
afstrømmende vand er under 1 cm. Der er altså ikke tale om en kraftig afstrømning 
ud af området. På de arealer hvor vandet samler sig, overstiger dybden kun i nogle 
få tilfælde 2,5 cm. 
 
Om 2. kørsel kan følgende uddybes yderligere (bogstaverne refererer til Figur 4): 
 

a) Langs det vestlige matrikelskel, sker der opstuvning i en række små lavnin-
ger på nabomatriklen. Dette sker fordi terrænet her er relativt ujævnt. Hvis 
terrænet udjævnes, vil dette vand afstrømme mod den dybe lavning vest 
for byggefeltet, der blev kortlagt ved 1. modelkørsel.  
 

b) Der sker en opstuvning af vand på terræn omkring den nyopførte bygning 
umiddelbart vest for Vedbæk Park. Det nye terræn omkring bygningen er 
dog ikke opdateret i Danmarks højdemodel. I praksis skal det nye terræn 
være koteret således, at vandet ledes bort fra bygningen. Modellen viser 
samtidig, at opstuvnings-dybden er under 2,5 cm. Der er altså tale om me-
get små mængder vand.  
 

c) Nord for de vestlige opland kan vand samle sig i en lokal lavning. Modellen 
viser at opstuvnings-dybden er under 2,5 cm.  
 

d) Der sker opstuvninger langs bygningsfundamenter inde i byggefelterne. 
Terrænet er dog i praksis koteret således, at der altid er fald bort bygnin-
gerne. De viste opstuvninger ved fundamenterne er derfor misvisende og 
skyldes at terrænet er interpoleret med relativt få koteringspunkter. 
  

e) Inde på byggefelterne samler vandet sig i små relativt dybe pytter. Dette 
skyldes, at terrænet er interpoleret ud fra få koteringspunkter. I praksis vil 
disse lavninger være væsentligt mindre markante i terrænet.  

 
Yderligere skal det bemærkes, at der ved en T(10)-hændelsen, ikke sker aflastning 
fra Vedbæk Park til den offentlige kloak i Henrikholms Allé. 
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Figur 4: Regn afstrømning ved en T(10)-hændelse, hvor effekten af LAR-anlæg medregnes. Bogsta-
verne refererer til beskrivelsen på side 5. 
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Estimeret infiltration i grønne områder 
2. kørsel viser, at der ved en T(10)-hændelse, kan afstrømme regnvand over matri-
kelskellet for det vestlige byggefelt, samt afstrømme regnvand til Henriksholms 
Dam fra det østlige byggefelt. I den hydrauliske model regnes der dog ikke med in-
filtration på de grønne arealer. I praksis vil afstrømningen ud af byggefelterne reelt 
reduceres, når overløbsvandet afstrømmer via de grønne arealer. Grønne arealer 
er defineret som ubefæstede arealer, hvor der ikke er etableret LAR-anlæg. 
Orbicon har jf. Rudersdals Kommunes anbefaling sammenholdt infiltrationskapaci-
teten for de grønne arealer med volumenet af det af strømmende overløbsvand fra 
LAR-anlæggene ved en T(10)-hændelse. 
Ved beregningerne er der anvendt de samme arealopgørelser, der også er an-
vendt ved dimensionering af selve LAR-anlæggene.  

 
I nedenstående tabel er det beregnet, hvor meget vand der kan stuve op på de 
grønne områder under en T(10)-hændelse, samt hvor meget vand der potentielt 
kan infiltrere under en T(10)-hændelse. 

 

Delopland 
Total areal 

[m2] 
BF areal 

[m2] 
LAR-areal 

[m2] 
Grønt areal 

[m2] 
Akk. vol 

[m3] 
Akk. dybde 

[mm] 
Infiltration 

[m/s] 

Nedsivningspo-
tentiale på grønt 

areal [mm] 
Vest Nord 7659 4664 237 2758 54 19 1.00E-05 52 
Vest Syd 7623 3972 250 3401 53 16 5.00E-06 26 
Øst 12621 8740 458 3423 88 26 1.00E-05 52 
Syd 4748 1544 32 3172 33 10 1.00E-04 522 

Figur 5: Potentiel opstuvning og nedsivning af regnvand i de enkelte delområder. ”Vest Nord” og ”Vest 
Syd” svarer til byggefelt ”vest”. ”Øst” og ”Syd” svarer til byggefelt ”Øst”  
 

Totalt areal:  Det samlede areal inden for delområdet. 
BF areal: Det befæstede areal inden for delområdet, indeholdende 
veje, bygninger, terrasser, mv.     
LAR areal: Areal, hvor der etableres LAR-anlæg inden for delområ-
det. 
Grønt areal: Areal der ikke befæstes, og hvor der ikke etableres 
LAR-anlæg inden for delområdet. 
Akk. vol.: Akkumuleret volumen er det vandvolumen, som vil falde 
udover T(5)-hændelsen (7 mm over 87 min) på det totale areal in-
den for delområdet.    
Akk. dybde: Akkumuleret dybde er det akkumulerede volumen for-
delt ud over det grønne areal.  
Infiltration: Infiltrationshastigheden, ofte kaldet k-værdien, er den 
lokale infiltrationsagtighed målt i delområdet. 
Nedsivningspotentiale på grønt areal: Kapacitet på grønt areal, 
viser den nedsivning, der kan ske på det grønne areal i den sidste 
del af T(10)-hændelsen, hvor der kan ske overløb fra LAR-anlæg-
gene (87 min).  
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Beregningen viser, at samles alt overskudsnedbøren (7 mm) fra hvert delområde, 
på de grønne arealer, vil der ske en opstuvning på disse (akk. dybde) på hhv. 19 
mm, 16 mm, 26 og 10 mm. Samtidig kan der potentielt nedsive hhv. 52 mm, 26 
mm, 52 mm og 522 mm på de grønne arealer. Nedsivningspotentialet er beregnet 
for 87 min, svarende til den sidste del af T(10)-hændelsen, hvor der kan ske over-
løb fra LAR-anlæggene.  
Når nedsivningspotentialet i de grønne områder er større end den nedbør som kan 
akkumuleres, har de grønne arealer en tilstrækkelig kapacitet til håndtering af over-
løb fra LAR-anlæggene. Dette er gældende for alle fire delområder.  
Den afstrømmende overskudsnedbør vil dog ikke nødvendigvis være helt jævnt 
fordelt ud over de grønne områder. Trods resultatet kan der derfor være nedbør, 
som vil afstrømme ud over matrikelskellet, når T(5) hændelsen overskrides.  
 
 
Vurdering af metodik  
Den anvendte metode til bestemmelse af regnafstrømningen fra Vedbæk Park ved 
en T(10)-hændelse er baseret på en række simplificeringer. Men da formålet med 
notatet er at give et overordnet billede af afstrømningsforholdene under en T(10)-
hændelse, vurderes metodens og modellens detaljeringsniveau at være passende 
og retvisende. 
 
Vurdering af resultater 
Forskellen mellem T(10)-hændelsen og T(5)-hændelsen er 7 mm ved en varighed 
over fire timer. For det vestlige område giver dette et nedbørsoverskud på ca. 115 
m3, der ikke håndteres i LAR-anlæggene. For det østlige område genereres et til-
svarende overskud på ca. 140 m3. 2. kørsel af modellen viser, at denne overskuds-
nedbør, vil sprede sig over ud over et stort areal og derved ikke give anledning til 
problematiske opstuvninger på terræn. Ligeledes viser infiltrationsberegningerne, 
at en væsentlig del af denne overskudsnedbør vil infiltrerer i lokale grønne overfla-
der.  
 
Det østlige byggefelt: Kørsel 1 (med uendeligt meget regn) viste, at regnvand fra 
det østlige byggefelt vil afstrømme til Henriksholms Dam. Kørsel 2 viste, at der ved 
en T(10)-hændelse kan samle sig mindre pytter af vand på de befæstede flader, 
med et samlet volumen på ca. 140 m3. Ved terrænbearbejdningen er det sikret, at 
alt overløbsvand fra LAR-anlæggene ledes væk fra bygningssoklerne, og via ren-
der og regnbede ledes mod søen. Således er alle bygninger beskyttet både ved 
T(10)-hændelser og skybrud. 
 
Henriksholms Dam har et vandspejlsareal på ca. 1000 m2. Hvis alt overskydende 
nedbør under en T(10)-hændelse (140 m3) afstrømmer til søen, vil dette resultere i 
en vandspejlsstigning på ca. 14 cm. Normalt står søens vandspejl væsentligt under 
søens overløb mod Øresund. En opstuvning i søen vil derfor normalt ikke have ind-
flydelse på det nedstrøms system. I situationer hvor vandspejlet er i niveau med 
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overløbsbygværket, vurderes den øgede trykhøjde på 14 cm dog i alle tilfælde at 
have en negligeabel effekt på afledningshastigheden under banen.  
 
En væsentlig andel af overskudsnedbøren forventes dog at infiltrerer under af-
strømningen på bebyggelsens grønne arealer, og vil derfor aldrig nå Henriksholms 
Dam.  
 
Det vestlige byggefelt: Kørsel 1 (med uendeligt meget regn) viste, at regnvand fra 
det vestlige byggefelt kan afstrømme mod lokale lavninger hhv. nord, vest og syd 
for byggefeltet. Kørsel 2 viste imidlertid, at volumenet, og særligt stuvningsdybden 
af denne afstrømning, er meget begrænset. 
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Del 2 (tilføjet i revision 3.0) 
 
Modelkørsel med infiltration på grønne områder    
I notatets figur 5 (del 1) er der redegjort for, at de ubefæstede arealer (muldarealer) 
i Vedbæk Park har en samlet nedsivningskapacitet, der i væsentlig grad overstiger 
den nedbørsmængde, der afstrømmer når T(5)-hændelsen (174 m3 over 87min).   
Rudersdal kommune har i en e-mail pr. 08.06.2017, efterspurgt yderligere doku-
mentation for, at dette nedbørsoverskud reelt kan håndteres (nedsive) i området 
frem for at strømme over matrikelskel. 
Denne er dokumentation er udarbejdet ved en ekstra 3. modelkørsel (gennemført i 
juli). I denne modelkørsel medregnes den lokale infiltration på områdets muldarea-
ler, her benævnt grønne arealer. Grønne arealer er ubefæstede arealer, der ikke 
indgår i LAR-anlæg, dvs. ikke er regnbede, permable belægninger eller nedsiv-
ningsplæner, hvor nedsivningskapaciteten i forvejen er dedikeret til at håndtere 
den andel af T(10)-hændelsen, som udgøres af T(5)-hændelsen. I den 3. model-
kørsel er der også anvendt en yderligere bearbejdet terrænmodel. Disse to juste-
ringer gør denne modelkørsel mere præcis og retvisende, end de tidligere gen-
nemførte kørsler. Her ud over er der anvendt samme metodik, som ved de tidligere 
modelkørsler. 
 
Resultat af 3. modelkørsel 
Resultatet af 3.modelkørsel fremgår af figur 6. Figuren viser i hvilke områder der vil 
ske opstuvning af regnvand på terræn ved en T(10)-hændelse. Følgende kan udle-
des af 3. modelkørsel: 

1. 3. kørsel viser, at den lokale infiltration forhindrer, at der afstrømmer regn-
vand ud af Vedbæk Park under en T(10)-hændelse, bortset fra en minimal 
afstrømning ved det sydlige skel. Denne afstrømning kan fx forhindres med 
en forholdsvis lav jordvold. 

2. 3. kørsel viser, at stuvning på terræn ikke vil overstige 1,1 cm. 
3. 3. kørsel viser at en væsentlig andel af overskudsnedbøren vil samle sig 

omkring de projekterede regnbede.  
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Figur 6: Resultat af 3. kørsel. En T(10)-hændelse i Vedbæk Park, vil ikke medfører en regnafstrømning 
ud af området, mens opstuvningsdybden ikke vil overskride 1,1 cm  
  
Vurderet ”tømmetid” for vand på terræn  
Tømmetiden for de beregnede opstuvninger af vand på terræn er blevet efter-
spurgt af Rudersdal Kommune d. 18.05.2017. Dvs: hvor hurtigt vil regnvandet for-
svinde fra de arealer, der ikke er udlagt som regnbede, efter en T(10)-hændelse?  
Denne vurdering er kompliceret fordi, at der ved modelkørslen ikke er regnet med 
infiltration i de områder, der udgøres af LAR-anlæggene. I praksis vil en væsentlig 
andel af det vand, som stuver op på terræn under en T(10)-hændelse, afstrømme 
til LAR-anlæggene og, i takt med at der bliver ”fri” plads i disse, nedsive. Følgende 
betragtning ligger derfor til grund for at vurdere tømmetiden for vand på terræn:  
 

- Overskudsnedbøren ved en T(10)-hændelse, udgør ca. 1/5 af en T(5)-
hændelse. 

- Tømmetiden i de enkelte LAR-anlæg (der kan rumme en T(5)-hændelse), 
varierer i mellem 1 time og 28 timer.  

- Tømningstiden for regnbede betragtes lineært. Derfor kan hele overskuds-
nedbøren (den andel af regnen som udgøres af en T(10)-hændelse) rum-
mes i det enkelte LAR-anlæg, når 1/5 af anlæggets volumen er infiltreret. 
Dvs. at overskudsnedbøren kan rummes i regnbedene efter 12 min til seks 
timer. 

- I praksis vil en andel af overskudsnedbøren også infiltrere på grønne area-
ler. Derfor er en tømmetid på maksimalt 6 timer, en konservativ vurdering. 
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Konklusion 
Som beskrevet i resuméet konkluderer Orbicon, at det planlagte regnvandssystem 
i Vedbæk Park, i samspil med den planlagte kotering og bebyggelsesstruktur, kan 
håndtere en T(10)-hændelse. Og på grundlag af dette lever området op til spilde-
vandsplanens krav til regnvandshåndtering ved en T(10)-hændelse.  
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