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Vedr.: Besvarelse af supplerende oplysninger efterspurgt d.18.12.2019/Byggeandragende 
 
Hermed fremsendes revideret notat med supplerende oplysninger i forbindelse med myndighedsbehandling af 
byggeandragende.  Svar på supplerende oplysninger efterspurgt af Rudersdal Kommune på mail d. 18.12.18 til Max 
Andresen, Torkil Laursen Ing. samt telefonisk d. 28.03.19. 
 
Herunder redegøres for besvarelse af: 

1. Befæstelsesgrad og arealstørrelser, herunder beregning af vandmængder 
- Herunder arealoversigt over alle arealer på skolen der ledes til kloak i entrepriseområdet (incl. p-areal) 
- Kvadratmeter kunstgræs 
Det er oplyst af myndighed at tilslutningstilladelse inkluderer p-plads, da afvanding af p-plads arealer er sluttet til 
afvanding inden for entreprisen.  

2. Type kunstgræsbane 
 
 
 
1. Befæstelsesgrad og arealstørrelser 

 
Arealer: 
 
Matrikel 4ro: 54983 m² (blå linje) 
 
Entreprise: 20988 m² (nærværende byggesag: rød linje) 

Heraf øvrigt befæstet areal (skraveret zone) inden for entreprise, som indgår i nedenstående  
beregning for vandmængde inden for entreprise: 561 m² 

 
Øvrigt areal (eksisterende befæstelse og beplantning): 33995 m² (areal mellem den blå og røde linje) 
 Heraf bygninger, svømme- og idrætshal: 2.654 m² 
 Heraf belægninger: 10.285 m² 
 Heraf beplantet: 21.056 m² 
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Beregning af vandmængde inden for entreprise (beregning Torkil Laursen Ing.): 
I dag udledes fra område hvorpå indeværende projekt udføres, næsten 100% til offentligt kloaksystem, da belægninger 
i dag kun består af asfalt og tag, med undtagelse af grønt legeområde på skolens nord/østlige hjørne.  
Der vil derfor i dette projekt ske en reduktion af regnvandsafledningen til det offentlige kloaknet. 
 
Forudsætninger: 

- Vandmængder for afledning er nedenfor beregnet på entreprisearealer samt p-plads og tilstødende arealer i øst 
(svømmehalstag med?), da disse afvandes til brønde inden for entrpriseområdet. 

- Iht. Rudersdals spildevandsplan af 2017 anvendes ved beregning af vandmængder nedenstående parametre: 
 
Belægning:  Afløbskoefficient: I indeværende projekt: 
Tag  1,0  Tag/asfaltpap 
Tætte belægninger, asfalt mm. 1,0  Asfalt og fliser 
Grus og græs  0,8  Gummibelægning, kunstgræs og græsarmering 
Grus  0,6  Grus 
Grønne områder 0,1  Plantebede/græs 
 

- Gentagelsesfaktor er sat til 10 år ~ 0,023 l/s pr. m2 
- Sikkerhedsfaktor 1,3 

 
- QD,R: Areal x afløbskoefficient x gentagelsesfaktor x sikkerhedsfaktor [l/s] 

 
Type:  Areal:    Vandmængde: 
Syd: 
Tag, skole:  3532,50 m2  105,6 l/s 
Asfalt, p-plads:  1909,50 m2  57,1 l/s  
Asfalt, skolegård: 2128,28 m2  63,6 l/s 
Fliser:   1929,60 m2  57,7 l/s 
Planebede/græs: 1081,70 m2  3,2 l/s 
Gummibelægning:  475,28 m2  11,4 l/s 
Græsarmering:      324,70 m2  7,8 l/s 
Kunstgræs:  110,78 m2  2,7 l/s 
Skraveret areal, fliser: 135,15 m2  4,0 l/s 
Fliser udenfor entreprise: 255,35 m2  7,6 l/s 
Samlet til afledning   320,7 l/s    
 
Nord:  
Tag, skole:  3532,50 m2  105,6 l/s 
Tag, svømmehal? 2654,00 m2  79,4 l/s 
Asfalt, skolegård:  1825,14 m2  54,6 l/s 
Fliser:   1213,22 m2  36,3 l/s 
Plantebed/græs: 2841,06 m2  8,5 l/s 
Græsarmering:   311,96 m2  2,2 l/s 
Gummibelægning:   91,99 m2  7,5 l/s 
Skraveret areal, fliser: 136,70 m2  4,1 l/s 
Renovationsskur p-plads: 289,40 m2  8,7 l/s 
Fliser udenfor entreprise: 255,85 m2  7,6 l/s 
Grus:   542,47 m2  9,7 l/s 
Samlet til afledning   324,2 l/s  
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2. Type, kunstgræsbane 

 
Den type kunstgræs der er valgt til Skovlyskolen er med sand som infill. 
 
Generation X (direkte sammenlignet vurderer leverandøren, Uniqa kontaktperson Ulrik Bøgedal, 
 at det svarer til generation 4/5). 
 
 

 


