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Klimaet ændrer sig i retning af flere og større 
regnhændelser, hvor kloakkerne ikke har 
ka pacitet nok til at afdræne byen hurtigt 
nok. Resultatet er oversvømmelser af veje, 
kældre, vejtunneler m.m. Lokal afledning af 
regnvand (LAR) nævnes ofte som en attraktiv 
klimatilpasningsstrategi frem for traditionel 
kloakbaseret afvanding, blandt andet fordi 
LAR udover at kunne imødegå oversvømmel
ser også kan bidrage til rekreative grønne 
om råder i byen. En analyse af mulighederne 
for at anvende LAR i forskellige bydele er 
imid lertid kompleks og kræver input fra flere 
fagdiscipliner  ikke mindst fra hydrologi. 

LAR og hydrologi
LAR er baseret på nedsivning, fordamp ning, 
forsinkelse og/eller forbrug. Kun ved nedsiv
ning er det som udgangspunkt muligt at 
af skære regnvandet 100 % fra kloakkerne. 
Mu lighederne for at fordampe regnvand 
be grænser sig derimod reelt kun til sommer
halvåret, så fordampningsbaserede LARele
men ter skal muliggøre nedsivning eller forsin
kelse før afledning til kloak. Ellers vil de ikke 
fungere om vinteren. 

Udgangspunktet for at vurdere mulighe
der ne for effektivt at reducere tilstrømningen 
af regnvand til kloakkerne er dermed en vur
dering af nedsivningsmulighederne. Mulighe
derne for at nedsive regnvand er begrænset af 
afstanden til det øvre grundvandsspejl, som 
kan variere betydeligt i en by afhængig af 

årstiden, de terrænnære hydrogeologiske 
forhold, topografiske forhold og afstanden til 
kysten. En problematisk stigning af grund
vandsspejlet kan være en konsekvens, hvis 
mængden af nedsivet regnvand overstiger de 
terrænnære jordlags evne til at bortlede van
det. Det kan medføre problemer med indsiv
ning til kældre, skader på bygningsfundamen
ter, mobilisering af forurening, m.m. 
Ude lades de hydrologiske overvejelser i plan
lægningen af en LARstrategi kan resultatet i 
værste fald være fatalt, f. eks. hvis massiv ned
sivning påbegyndes i et uegnet byområde og 
forårsager et ødelæggende terrænnært grund

vandsspejl. Det er derfor vigtigt at forstå by
ens vandkredsløb, før man bestemmer sig for 
at indføre en bestemt LARstrategi.

Et nyt værktøj til modellering 
I forbindelse med et ph.d.projekt (jf. fakta
boks) er der udviklet en urban vandkreds
løbs model, der kan bruges til at simulere 
vand kredsløbet i en by før og efter implemen
tering af LAR. Modellen simulerer alle væ sent
li ge vandstrømme i byen relateret til rodzo
nen, grundvand, vandløb, regnafstrømning, 
vandforsyning, kloakker og LAR. Følgende 
LARelementer simuleres: infiltrationsrende/
faskine, infiltrationsareal, grønt tag, wadiin fil
trationsrende og regnvandstank, jf. figur 1 for 
konceptuelle principskitser.

Modellen har fokus på interaktionen mel
lem grundvand og nedsivningsbaserede LAR
typer og kan simulere en faskine, hvor afled
ningseffektiviteten kan være påvirket af et 
højt liggende grundvandsspejl.  Dette fokus er 
begrundet i de lerede hydrogeologiske jord
lag, der generelt findes under mange byer øst 
for Hovedopholdslinjen (grænsen for det 
mak simale isfremstød under sidste istid  lø
ber fra Bovbjerg i Vestjylland over Viborgeg
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Figur 1. Konceptuelle principskitser for modellerede LAR-typer.
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gel se om, at grundvandsspejlet ikke influerer 
på faskinernes effektivitet. Grundet megen 
ned sivning af regnvand forårsagede det be
tragtede LARscenarium imidlertid en stigning 
af det øvre grundvandsspejl til faskineniveau
erne, hvilket ses at resultere i langt hyppigere 
overløb end hvert femte år. Den ringeste til
ba geholdelsesevne optræder om vinteren, 
hvil ket harmonerer med, at det øvre grund
vandsspejl står højt og influerer på faskineef
fektiviteten.

Figur 3b viser et middel resultatet for alle 
wadiinfiltrationsrender i oplandet. Wadiinfil
trationsrenderne er i modellen forsynet med 
et overløb til eksisterende kloak. Som faskin
erne blev wadierne som udgangspunkt di
mensioneret til kun at løbe over hvert femte 
år. Som i tilfældet med faskinerne ses det ter
rænnære grundvandsspejl at medføre langt 
hyppigere overløb, især om vinteren. I for
hold til faskinerne ses wadierne imidlertid at 
have en betydelig større tilbageholdelsesevne 
under de store hændelser. Det skyldes wadi
ens evne til at opmagasinere regnvand, jf. 
figur 1d.

Konsekvensen af den indledende LARstra
tegi, der danner grundlag for resultaterne på 
figur 3, er en uacceptabel stigning af grund
vandsspejlet til nær terræn, hvilket kan med
føre problemer med indsivning til kældre, 
ska der på bygningsfundamenter, mobilisering 
af forurening, m.m. Modellen blev derfor ef
terfølgende anvendt til at estimere bæredyg
tig nedsivning af regnvand i forskellige dele af 
oplandet, som ikke forårsager en grundvands
stigning til terræn. 

Et eksempel på bæredygtig nedsivning i 
Brøns høj ses på figur 4. Figuren viser den si
mu lerede øvre grundvandsstand for tre LAR
strategier, som vægter nedsivning forskelligt. 
Fig. 4 viser, at grundvandsspejlet uden ned
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nen til Padborg ved grænsen til Tyskland). De 
lerede jordlag betinger ofte et terrænnært 
øvre grundvandsspejl, hvorved mulighederne 
for at nedsive regnvand er begrænsede og 
ofte sæsonafhængige med de bedste mulighe
der om sommeren.

Modellen simulerer LARelementerne på 
kort tidsskala (minutskala), hvilket giver mu
lighed for at analysere effekten af de forskel
lige LARelementer for enkelthændelser. 
Disse resultater kan med fordel gives videre 
til en afløbsmodel, hvilket muliggør en ana
lyse af de kortvarige hydrauliske konsekven
ser på afløbssystemet ved at anvende en be
stemt LARstrategi. Herved kan det belyses 
om der opnås den ønskede effekt på flaske
halsproblemer under udvalgte regnhændel
ser.   

Modellen kan endvidere simulere de lang
varige hydrologiske konsekvenser af at an
ven de en bestemt LARstrategi. Dette kan ek
sempelvis tjene til kvantificering af 
bære dygtig nedsivning af regnvand, som ikke 
vil forårsage en grundvandsstigning til terræn. 

Demonstration af værktøjet 
Modellen er demonstreret på den vestlige 
del af København (figur 2, 15 km2) i et fælles 
2BGstudie (www.2bg.dk), hvor formålet var 
at analysere mulighederne for at anvende 
LAR til at minimere antallet af overløb til Har
restrup Å. Analysen blev gennemført ved at 
integrere ph.d.studerende indenfor forskel
lige fagdiscipliner: byplanlægning, hydrologi, 
vandkvalitet, landskabsarkitektur, økonomi, 
m.m. Udgangspunktet for analysen var at 
regn afstrømningen fra 60 % af de befæstede 
arealer skulle afkobles fælleskloakkerne og 
i stedet ledes til forskellige LARelementer. 
(Ved 60 % afkobling vurderer Københavns 
E nergi, at fremtidige kloakoverløb til Harre
strup Å vil blive reduceret til 1 pr. år).

Modelleringen af vandkredsløbet blev ud
ført i tæt samarbejde med en byplanlægger. 
Byplanlæggeren udfærdigede en LARstrategi 
for oplandet med en specifik vægt på nedsiv
ning, fordampning og forsinkelse. Denne stra
tegi blev efterfølgende testet i den hydrologi
ske model og primært evalueret med hensyn 

til risikoen for at forårsage en uacceptabel 
grundvandsstigning som følge af for megen 
nedsivning. Testresultatet blev returneret til 
byplanlæggeren, som udfærdigede en ny LAR
strategi for oplandet. Denne iterative proce
dure fortsatte indtil målsætningerne omkring 
tilbageholdelse af regnvand og acceptable på
virkninger af det øvre grundvandsspejl blev 
opfyldt.

Figur 3 viser resultater omkring tilbagehol
delsesevnen af faskiner henholdsvis wadiinfil
trationsrender for en indledende LARstrategi, 
der er baseret på megen nedsivning af regn
vand. Figuren illustrerer de to LARtypers ef
fektivitet i 10 minuttershændelser med for
skellige intensitet med periodevis højtstående 
grundvandsspejl. Tilbageholdelsesevnen er 
defineret som 100×(1overløb/indløb) %. Er 
tilbageholdelsesevnen 100 %, er der således 
ingen overløb i den pågældende hændelse; er 
tilbageholdelsesevnen 0 %, er overløbet på 
niveau med indløbet; mens en tilbageholdel
sesevne på mindre end 0 % indikerer, at over
løbet er større end indløbet. 

Figur 3a viser et middel resultatet for alle 
faskiner i oplandet. Faskinerne er i modellen 
forsynet med et overløb til eksisterende 
klo ak. Faskinerne blev som udgangspunkt di
mensioneret på baggrund af en gentagelses
periode for overløb på T=5 år og en anta

Figur 2. Oversigt over 2BG-case området (15 km2) i den vestlige del af København. (Den 
venstre del af figuren viser, at den hydrologiske model uden LAR dækker hele Storkøben-
havn, dvs. 976 km2.)
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sivning af regnvand varierer mellem 2,5 og 7,5 
meter under terræn for perioden 19912003. 
Ved megen nedsivning af regnvand ville 
grund vandsspejlet stige 23 meter og i hyp
pige tilfælde være så højt, at effektiviteten af 
områdets faskiner reduceres (jf. resultaterne 
vist på fig. 3ab). Ved middel nedsivning af 
regnvand ses grundvandsspejlet kun i sjældne 
tilfælde at være beliggende i niveauer svar
ende til faskinen (i vintrene 1994 og 1995), 
hvilket i det konkrete tilfælde vurderes som 
acceptabelt. Denne situation svarer til, at ca. 
30 % af regnafstrømningen i Brønshøjområ
det nedsives. 

For resten af oplandet indikerede model
len, at ingen eller kun ubetydelig nedsivning 
af regnvand er mulig på grund af det terræn
nære grundvandsspejl. Her må anvendelsen af 
LAR i stedet være baseret på fordampning, 
forsinkelse og forbrug.

Generelle anbefalinger
Udgangspunktet for at vurdere mulighederne 
for effektivt at reducere tilstrømningen af 
regn vand til kloakkerne er en vurdering af 
nedsivningsmulighederne. I danske byer vest 
for Hovedopholdslinjen kan nedsiv nings mu
lighederne være gunstige på grund af for
holds vis sandede terrænnære jordlag. 

I mange danske byer øst for Hovedop
holds linjen er nedsivningsmulighederne be
grænsede på grund af forholdsvis lerede ter
rænnære jordlag. Hydrologiske modelstudier 
over København har vist, at der kan være en 
betydelig årlig variation i nedsivningsmulig
hederne med de bedste muligheder om som
meren, hvor afstanden til det øvre grund
vandsspejl er størst. Om vinteren vil det 
højt liggende øvre grundvandsspejl betyde, at 
nedsivningselementerne ofte vil være ineffek
tive. I forhold til den traditionelle faskine, 
som tilledes regnvand hele året, anbefales det 
i Østdanmark at overveje alternative nedsivn
ingsløsninger, som kun modtager regnvand 
om sommeren. Dermed imødekommes også 
behovet for at håndtere flere og kraftigere 
regnhændelser om sommeren, som forventes 
at være en konsekvens af fremtidige klimaæn
dringer. En anden konsekvens af fremtidige 
klimaændringer kan være et forhøjet grund
vandsspejl om vinteren, som følge af mere 
vinternedbør. Uanset om regnvand nedsives 
eller ej, kan der således alligevel opstå proble
mer med et terrænnært grundvandsspejl. 
Der ved vil behovet for at afdræne terrænnært 
grundvand vokse i de danske byer. I den for
bindelse anbefales det at overveje kombine
rede løsninger for LAR og LAG (Lokal Afled

ning af Grundvand), sådan at løsningen både 
kan aflede regnvand om sommeren og grund
vand om vinteren. Et eksempel på en sådan 
kombineret LAR/LAGløsning er wadiinfiltra
tionsrenden (figur 1d), som vil være en god 
løsning til både at aflede regnvand og dræne 
terrænnært grundvand (figur 3b). 

Sammenfatning
LAR vil blive et tema i fremtidens byer, når 
regn vandet skal afledes effektivt og bæredyg
tigt. Der findes mange typer af LAR, som er 
baseret på forskellig vægt af nedsivning, for
dampning, forsinkelse og forbrug. Det er imi
dlertid nødvendigt at gennemføre hydrolo gi
ske analyser for at sikre de bedste løsninger 
for afledning af regnvand (og grundvand) i 
specifikke bydele. 

Den nye hydrologiske model kan med for
del fungere som et planlægningsværktøj for 
klimatilpasningen af afløbssystemet i forskel
lige bydele og give svar på, hvor LAR vil være 
en bedre løsning end opdimensionering af 
kloakker og bassiner. Hvis LAR udpeges som 
den foretrukne løsning, kan modellen give 
svar på, hvilken LARstrategi (og evt. LAG
strategi) der bør satses på mht. nedsivning, 
fordampning, forsinkelse og forbrug.
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Figur 3. Tilbageholdelsesevnen af faskiner henholdsvis wadi-infiltrationsrender for et ind le-
dende LAR-scenarium baseret på megen nedsivning af regnvand. Nedbørsintensiteten er 
vist på farveskalaen. Beregningerne er baseret på 10 minutters regnhændelser for perioden 
1991-2003.

Figur 4. Resultater af simuleret øvre grund-
vandsstand ved Brønshøj i LAR-scenarier 
med forskellig vægt på nedsivning. På figu-
ren er også vist terrænniveau og top- og 
bundniveauet af faskinen. 

Modellering af LAR


