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Klimafordringerne udfordrer os inden for et 
utal af områder. Et af de områder hvor det er 
meget synligt, både pga. en massiv mediedæ-
kning, men også fordi det berører de fleste af 
os på en eller anden måde - er kloakområdet. 
Kloakkerne, der plejer at lede regnvand væk 
næsten ligeså hurtigt som det falder, er kom-
met på overarbejde, fordi de ekstreme regn-
hændelser er blevet hyppigere og voldsom-
mere. Ifølge DMI’s prognoser forventes der 
som følge af klimaforandringer en stigning i 
vinternedbøren på 18-43 % og et fald i som-
mernedbøren på 7-15 % /1/. Den nedbør, der 
falder i sommermånederne vil dog falde med 
en højere intensitet. Vi får altså mere ekstrem 
regn! I Roskilde Kommune har ekstrem regn 
i sommerperioden udfordret kloaksystemet 
meget de seneste år. 

Den øgede hyppighed af ekstreme regn-
hændelser har tvunget os til i højere grad at 
fokusere på vores regnvandshåndtering. 
Hvor dan skal vi håndtere de større og mere 
intense regnvandsmængder der afstrømmer 
fra veje, tage og andre befæstede overflader? 
Skal vi bygge vores traditionelle regnvandssys-
temer, dvs. rørene, større eller skal vi finde al-
ternative metoder at håndtere vores regnvand 
på? Der er rigtig mange kommuner og forsy-
ninger, der stiller sig netop disse spørgsmål i 
øjeblikket.

I Roskilde Forsyning forsøger vi at hånd-
tere problematikken på flere måder. Klimatil-
pasningen håndteres forskelligt alt efter om 
der er tale om klimatilpasning i områder, der 
står overfor kloakering eller områder med ek-
sisterende kloak. 

Klimatilpasning i kloakerede områder
Klimatilpasningen af den eksisterende kloak i 
Roskilde foregår på to fronter. 

Store kloakker 
De største og mest vitale kloakledninger 
– hovedkloaksystemet - er underlagt en sty-
restrategi, som i al sin enkelthed går ud på at 
friholde det for den ekstra nedbør, som er re-
lateret til klimaforandringer og byfortætning, 
se figur 1. Dette gøres ved at fastlægge 
afl øbs tal for samtlige tilsluttede oplande til 
hovedkloaksystemet. Det fastsatte afløbstal 
udtrykker, hvor meget, der må afledes fra 
oplandene. 

Afløbstallet skal fastholdes selvom øget be-
fæstelse og klimaforandringer i oplandene 
medfører, at der afstrømmer mere vand. 
Dette ekstra vand skal håndteres lokalt i de 
enkelte oplande ved etablering af bassiner, 
nedsivning eller lign. Denne strategi friholder 
i vid udstrækning hovedkloaksystemet for 
mere regn og dermed reduceres behovet for 
opdimensionering. Strategien er valgt, for så 
vidt muligt at undgå en meget dyr opdimen-
sionering af de største kloakledninger og for 
at sikre, at den mest vitale del af vores kloak-
system altid er funktions-
dygtigt. 

Mindre kloakker 
I forhold til klimatilpasning 
skubber strategien for hoved-
kloaksystemet ”problemet” 
ud til de mindre kloakker 
i de enkelte oplande, hvor 
regnvandet afstrømmer 
fra. Klimatilpasningen skal 
dermed så vidt muligt hånd-
teres lokalt der, hvor behovet 
for den opstår. Strategien 
læ ner sig op af ”forureneren 
betaler princippet”, hvilket 
synes rimeligt i forhold til, at 
klimatilpasning må betragtes 
som en samfundsopgave og 
ikke noget en kloakforsyning 
kan løse alene. 

I oplandene til hovedkloak-
systemet kan klimatilpasnin-

gen udføres ved forskellige tiltag, som vil 
skulle udarbejdes i et samarbejde mellem 
bor gere, kloakforsyningen og de kommunal-
tekniske afdelinger. Ofte vil løsningerne bestå 
af bassinanlæg etableret af kloakforsyningen, 
men løsningerne vil variere fra område til om-
råde og afhænge af hvilke muligheder, der er 
i området. Byens tæthed og jordbundens eg-
nethed til nedsivning vil eksempelvis udstikke 
nogle af rammerne for, hvad der er muligt i et 
område.

Klimasikringen af den eksisterende kloak 
skal af økonomiske årsager ske i takt med re-
no veringsbehovet af kloaksystemet og de er-
faringer vi drager – både vejrmæssigt og 
anlægs  mæssigt. Ovenstående strategi for kli-
masikring er derfor dynamisk og vil blive re-
vurderet løbende.

Klimatilpasning ved nyanlæg af  
kloakker
Byområder der er under etablering giver 
mod sat gamle eksisterende bydele mulighed 
for, at regnvandshåndteringen i højere grad 
kan tænkes ind i bybilledet. Der er derfor i 
større udstrækning mulighed for at arbejde 
med alternative måder at håndtere regnvand 
på.

I Roskilde er der som i så mange andre 
byer et ønske om at få mere miljø i byen – 
det vil sige grønne områder og synligt vand. 

Håndtering af regnvand i Roskilde
Klimafordringerne udfordrer os på mange måder. For os i byerne er 

det især regnvandshåndteringen og dermed kloakområdet, som er i 

fokus. I nærværende artikel berettes om, hvordan vi i Roskilde For-

syning forsøger at håndtere problematikken på forskellige måder.

Signe gudikSen

Figur 1. Principskitse af styrestrategi for hovedkloaksystemet. 
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Boks 1. Fordele ved et åbent 
regnvandssystem:
•	 Kan	uden,	at	det	behøver	at	
skæmme	terrænet	indeholde	
meget	store	mængder	regn-
vand.

•	 Kan	etableres	rekreativt	på	
mange	forskellige	måder	og	
bibringe	et	område	stor	rekre-
ativ	værdi

•	 Kan,	hvis	det	bidrager	med	re-
kreative	værdier,	medvirke	til,	
at	regnvand	bliver	et	mere	ac-
ceptabelt	element	i	byen	og	
ikke	bare	er	noget,	der	hurtigt	
muligt	skal	gemmes	væk	i	rør	
under	jorden.	Dette	er	positivt	
set	i	lyset	af,	at	ekstrem	regn	
ligegyldigt	hvilket	system	det	
afledes	i	vil	være	synligt	i	en	
periode.

•	 De	fleste	mennesker	finder	
vand	i	byen	meget	attraktivt,	
hvorfor	et	åbent	rekreativt	
regnvandssystem	ikke	kun	vil	
kunne	forbedre	menneskers	
levevilkår,	men	også	potentielt	
vil	kunne	forhøje	huspriserne.

•	 Gør	vandet	mere	tilgængeligt	
for	planter	og	dyr	og	vil	for-
bedre	deres	levevilkår	i	byen.

•	 Åbne	vandflader	kan	bidrage	
med	en	afkølende	effekt	i	
sommervarmen.

•	 Et	system	med	permeabel	
bund	tilnærmer	sig	et	naturligt	
kredsløb	for	regnvand	i	højere	
grad	end	et	lukket	regnvands-
system	i	rør,	hvilket	alt	andet	
lige	må	ses	som	en	miljømæs-
sig	fordel,	dog	afhængig	af	
vandets	forureningsgrad.

•	 Kan	være	billigere	at	etablere	
end	et	lukket	system	i	rør.			

Samtidig er der meget fokus på klimaforan-
dringer og de udfordringer det giver mht. 
afledning af regnvand. Dette har givet os nye 
vinkler på regnvandshåndteringen. Vi er der-
for begyndt at etablere regnvandssystemer, 
som er anderledes end den traditionelle rør-
lægning – nemlig åbne regnvandssystemer. I 
det efterfølgende gennemgås to eksempler 
på dette. 

Trekroner Øst
I den østlige del af Roskilde By er Roskilde 
Forsyning begyndt at etablere et åbent 
re kreativt regnvandssystem i takt med byg-

gemodningen af bydelen – Trekroner Øst. 
Regnvandssystemet skal dække 9 boligom-
råder på i alt ca. 100 ha.

Princippet om det åbne regnvandssystem 
er fastlagt i lokalplanen for området. I lokal-
planen indgår bestemmelser om arealreserva-
tion til render, kanaler og bassiner samt be-
stemmelser om terrænets udformning, så 
overfladisk afstrømning muliggøres. Lokal pla-
nens fastlæggelse af terrænets udformning 
tager også højde for, at evt. oversvømmelser 
fra det åbne regnvandssystem vil blive ledt 
derhen, hvor de gør mindst skade dvs. til 
grønne områder og veje.

Størstedelen af regnvandssystemet anlæg-
ges som render i græs med underliggende 
sandfilter og dræn, se figur 2 og 3. Dette sik-
rer en vis rensning og tilbageholdelse af regn-
vandet. Langs vejen etableres små trug som 
samler vejvandet og leder det videre til græs-

renderne.
Hovedstrukturen i regnvandssystemet an-

lægges og drives af kloakforsyningen. De 
åbne render inde i boligområdet etableres 
som et privat anlæg af Roskilde Kommune i 
forbindelse med byggemodningen og efterføl-
gende lægges driften over til grundejerfore-
ningen i området. De enkelte grundejere ud-
former og anlægger selv åbne render til 
regn vand på deres grunde. Roskilde Kom-
mune rådgiver og inspirerer til dette via bro-
churer o.l., men der er frit valg til udformnin-
gen.

 Det er valgt at privatisere størstedelen af 
regnvandssystemet, bl.a. fordi det ønskes at 
give grundejerne ejerskab og ansvar for regn-
vandshåndteringen i området. Et åbent regn-
vandssystem er sårbart overfor skrald, blade, 
byggematerialer osv. Idet grundejerne selv 
skal betale for vedligeholdelsen af regnvands-

Figur 2. Skitse der viser udformningen af de åbne render i Trekroner Øst. Renden er tilsået 
med græs i bunden

Figur 3. De steder hvor terrænet hælder mere end 25 promille etableres små vandtrapper 
for at modvirke at bunden af kanalen eroderes.
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renderne forventes det, at evt. problemer 
med skrald i renderne bliver mindre, og at an-
lægget får det udtryk som grundejerne øn-
sker. Regnvandssystemet bidrager til en for-
skønnelse af området og der er derfor en vis 
rimelighed i, at grundejerne der nyder godt af 
dette også bidrager til vedligeholdelsen.

Størstedelen af regnvandssystemet er tørt, 
når det ikke regner. Kun på en mindre stræk-
ning løber der en konstant vandstrøm, som 
stammer fra dræn i området. Denne stræk-
ning er derfor også den mest vedligeholdel-
sestunge, idet vandtilførslen sikrer en kon-
stant opblomstring af diverse plantearter. 
Permanent synligt vand er rekreativt og at-
traktivt, men den ekstra vedligeholdelse der 
er behov for i sådan et system skal tages med 
i betragtningerne før etablering. 

Regnvandssystemet er klimasikret, så det 
kan indeholde de aktuelle vandmængder 
efter meget store regnskyl. I praksis har det 
vist sig meget robust overfor ekstremregn. 

Økonomi
Det åbne regnvandssystem i Trekroner Øst, 
som primært består af græsrender, har været 
ca. 25 % billigere at etablere end hvis syste-
met var anlagt i rør. Derudover er mængden 
af regnvand, der afstrømmer fra systemet og 
videre til recipienten væsentlig mindre og af 
bedre kvalitet, da græsrenderne bidrager til 
omsætning og tilbageholdelse af flere stof-
grupper.

Udgifterne til vedligehold af et åbent sy-
stem er større end til et traditionelt system i 
rør. I Trekroner Øst er den græsbelagte del af 
regnvandssystemet placeret i grønne områder 
mellem boligerne. Vedligeholdelsen af denne 
del af systemet vil derfor indgå som en del af 
vedligeholdelsen af de grønne områder og vil 
derfor kun give anledning til en forholdsvis 
begrænset merudgift til vedligeholdet. Den 
del af det åbne system, der er placeret i små 
trug langs vejene, indgår som en del af vejens 
vedligehold. Det er fortrinsvis kloakforsynin-
gen, der får en mærkbar merudgift til vedlige-
hold af den åbne hovedstruktur. 

Musicon
I den sydlige ende af Roskilde By er der 
igangsat byudvikling på en ca. 25 ha stor 
grund, som tidligere har været drevet som 
be tonvarefabrik. Området er p.t. dækket af 
åbne grusarealer, veje, gamle lagerbygninger 
m.v., men skal fremover indeholde erhverv, 
boliger, rockmuseum, restauranter m.v. samt 
være samlingssted for forskellige kreative 
events. 

Roskilde Forsyning etablerer i samarbejde 
med Roskilde Kommune et åbent regnvands-

system i området. Et regnvandssystem, der 
modsat det grønne anlæg i Trekroner Øst, 
skal have et mere urbant udtryk. Regnvands-
kanaler og render vil blive udformet, så de 
passer ind i det omkringliggende bymiljø og 
dermed skifte karakter alt efter, hvor man er i 
området.

Regnvandssystemet vil, udover at transpor-
tere regnvand og bidrage med rekreative vær-
dier i området, også kunne benyttes til for-
skellige aktiviteter. Udvalgte dele af 
regn vandssystemet etableres med fast bund i 
asfalt og med varierende bredder, så kanal-

erne i tørvejr vil kunne fungere som aktivi-
tets område for skatere, boldspil m.v.. Et 
åbent regnvandssystem kan fylde meget i et 
eksisterende byområde (figur 4). Derfor er 
det på Musicon tilstræbt, at det areal som reg-
nvandssystemet dækker også kan benyttes til 
andre formål. På den måde bliver regnvands-
systemet en vigtig og attraktiv del af bymiljøet 
og ikke bare et teknisk anlæg, der fratager 
byen areal.

I områdets sydlige ende etableres et tredelt 
regnvandsbassin. Bassinet vil kunne rumme 
ca. 24.000 m3 vand. I tørvejr er det kun den 

Regnvand i Roskilde

Figur 4. Musicon området i Roskilde med angivelse af det fremtidige hovedkanalsystem og 
bassin til afledning af regnvand. Mellem de kommende og eksisterende bebyggelser eta-
bleres regnvandsrender, der skal aflede til hovedkanalsystemet og bassinet. 

Boks 2. Ulemper ved et åbent regnvandssystem:
•	 Regnvand	der	afstrømmer	fra	tage	og	veje	indeholder	tungmetaller	
og	miljøfremmede	stoffer,	hvilket	kan	give	anledning	til	overvejelser	
om,	hvorvidt	det	er	hygiejnisk	forsvarligt	at	gøre	regnvandet	”tilgæn-
geligt”	i	et	åbent	regnvandssystem.	

•	 Kan	være	anlægsøkonomisk	tungt,	hvis	der	er	”dyre	ønsker”	til	udse-
endet	af	systemet.

•	 Er	dyrere	at	vedligeholde	end	et	lukket	system	i	rør,	idet	det	er	mere	
udsat	for	blade,	skrald,	tilvoksninger	m.v.	og	ikke	i	samme	grad	kan	
etableres	selvrensende	som	et	rørsystem,	hvor	et	tilstrækkeligt	fald	
på	ledningen	vil	sikre,	at	den	renser	sig	selv.

•	 Tager	mere	plads	og	fratager	dermed	byen	for	arealer,	der	kunne	
være	dækket	af	veje	eller	bygninger	i	stedet.	

•	 Stiller	store	krav	til	planlægningsfasen	før	etablering.	Da	regnvand	i	
meget	vid	udstrækning	kun	løber	nedad	er	det	bindende	nødvendigt,	
at	terrænet	falder	den	rigtige	vej,	og	at	det	i	lokalplanlægningen	også	
sikres,	at	der	er	plads	til	regnvandet.
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første del af bassinet ca. 1.000 m3 der er vand-
fyldt – den resterende del er tør. Den del af 
bassinet der i tørvejr ikke indeholder vand 
består af hhv. et engområde og et område der 
er asfaltbelagt, se figur 5. Engområdet skal 
være til glæde for dem, der ønsker at lufte 
hund, spise madpakke m.v. i et grønt område, 
og den asfaltbelagte del kan benyttes af dem, 
der ønsker at spille bold, skate el. lign. Bassi-
net har derfor ligesom kanalerne også en 
funk tion i tørvejr.

Denne multifunktion af et regnvandssy-
stem kan gøre det lettere at få det indpasset i 
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en by, hvor hver m2 ønskes anvendt til by-
mæs sige formål.

Fordele og ulemper
Et åbent regnvandssystem kan være en god 
løsning til regnvandshåndtering i områder, 
hvor det ønskes at få miljø og rekreativitet 
ind i byen. Og i forhold til de erfaringer vi 
indtil videre har høstet i Roskilde, er det også 
meget fordelagtigt i forhold til håndtering af 
ekstremregn, se Boks 1.

Der er selvfølgelig både fordele og ulemper 
som skal belyses, før det besluttes at etablere 

et åbent regnvandssystem, se Boks 1 og Boks 
2. Om det er fordelene eller ulemperne, der 
er flest af, vil variere fra område til område. 
Reference
/1/ DMI – Danmarks meteorologiske institut. Gengivet 

efter: http://www.klimatilpasning.dk/da-DK/service/

Klima/KlimaaendringeriDanmark/Sider/Forside.aspx.

SIGNE GUDIKSEN, civilingeniør i miljøteknik er ansat i 

Roskilde Forsyning A/S og arbejder med regn- og spilde-

vandsplanlægning. Signeg@rosforsyning.dk. Roskilde 

Forsyning, Betonvej 12, 4000 Roskilde.

Danmark i ’dårligt’ miljøselskab
Danmark har en trussel hængende over hove-
det fra EU om at bliv trukket i retten.  Vores 
plan for implementering af Vandrammedirek-
tivet er ikke afleveret til tiden. Heldigvis er 

der andre der heller ikke har afleveret endnu 
(fristen var 31. december 2009). Uheldigvis er 
de andre lande en gruppe som vi normalt ikke 
sammenligner os med på miljøområdet: Let-
land, Slovenien, Malta, Cypern, Polen, Irland,  
Spanien, Grækenland, Belgien, Portugal og 
Rumænien.

Lad os håbe at Danmark går i soloudbrud 
og distancerer sig fra de 11 andre eftersiddere 
og hurtigt får afleveret vores plan for imple-
mentering.   MH

Nordic Benthologic Meeting
Nu er det ved at være sidste frist (15. jan.) for 
billig deltagelse i det nordiske ferskvandsbio-
logmøde i Aalborg 9.-12. maj 2011. 
Se www.norbs2011.civil.aau.dk . Her kan du 
lære og lære fra dig blandt gode nordiske 
ligesindende. 

BLM


