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De senere års hyppige tilfælde af ekstremregn 
og oversvømmelser i byområder tydeliggør 
den enorme samfundsmæssige udfordring 
vi står overfor med hensyn til at håndtere 
fremtidens klimaændringer. Den traditionelle 
og velkendte løsning på at håndtere klima
udfordringerne er opdimensionering af 
kloakker og bassiner, mens den alternative 
og stadigvæk ret ukendte løsning er lokal 
afledning/udnyttelse af regnvand (LAR). Den 
traditionelle løsning kan på flere måder være 
uhensigtsmæssig i forhold til LARløsningen, 
fordi opdimensionering af hele kloaknettet er 
meget dyrt, og fordi regnvandet går tabt som 
en lokal ressource.

Anvendelse af forskellige principper for 
LAR muliggør netop, at regnvandet kan ud
nyttes som en lokal ressource til rekreative 
formål, sekundær vandforsyning, begrønning 
og til at modvirke ophedning i byrummet 
(var meøer). Før LAR kan erklæres som en kli
marobust afvandingsløsning for et byområde, 
skal der imidlertid udføres en grundig under
søgelse af, hvor meget regnvand der kan af
kob les kloakken og i stedet håndteres ved lo
kal nedsivning, fordampning, forsinkelse og 
forbrug. 

Metodens formål
Denne artikel beskriver en metode til at kvan
tificere potentialet for LAR i et byområde. 
Eg  netheden af forskellige LARelementer ind
ledes med en screening. Screening af poten
tialet for hvert LARelement kan indeholde en 
vurdering af f. eks. pladsforhold, jordforure
ning, afstand til grundvandsspejl, ejerforhold, 
tagkonstruktion, vandbehov, evnen til at 

re ducere middel og max flow, etableringsom
kostning, rekreativ værdi, kvalitet/rensning og 
krav til vedligehold. I artiklen har vi fokus på 
nedsivning ved faskiner og forsinkelse af af
strømning af regnvand via grønne tage. Ned
sivning er potentielt den mest effektive LAR
metode til at afskære regnvand fra kloakkerne 
og dermed afhjælpe kapacitetsproblemer 
un der skybrud. Grønne tage er i nogle til
fæl  de effektive til at forsinke regnvand og vil 
generelt reducere energiforbrug til pumpning 
og rensning i fællessystemer. 

Efter screeningen kan den hydrologiske ef
fekt vurderes i en model, hvor alle eller udval
gte LARmoduler er inkorporeret. Modellen 
er vigtig for at undgå, at der gives for mange 
tilladelser til nedsivning med risiko for overs
vømmelser eller indsivning til kældre, og for 
at udpege områder, hvor andre metoder end 
nedsivning skal iværksættes for at imødegå 
uønskede effekter af ekstreme nedbørshæn
delser. 

Endelig kan den hydrauliske effekt af en 
given LARafvandingsplan vurderes i en 
afløbs model ved at erstatte regnserier med 
overløbstidsserier fra de planlagte LARele
menter. Herved muliggøres en direkte ana
lyse af effekten af LARelementerne på konk
rete oversvømmelseshændelser. Denne del 
indgår ikke i artiklen, men vil blive beskrevet i 
et senere nummer af Vand og Jord. 

Hvad er nedsivningspotentialet?
Beskrivelsen tager udgangspunkt i foreløbige 
resultater fra en undersøgelse af LARpoten
tialet i  ”Vinkælderrendens opland” i Odense 
(figur 3), som er påvirket af oversvømmelser 
under skybrud. Vandcenter Syd ønsker at få 
kortlagt LARpotentialet med henblik på evt. 
at erstatte/supplere de traditionelle løsninger 
med LAR. Oplandet er fælleskloakeret og 
domineres af parcelhuse fra 1920’erne og 

1930’erne; det er 3 km2 stort. Terrænkot
erne varierer mellem 318 m og geologien 
er karakteriseret ved et generelt tykt leret 
morænedæklag, med indslag af spredte sand
lag, som overlejrer et dybtliggende sandlag.

Nedsivningspotentialet kvantificeres ved at 
tage hensyn til forskellige begrænsende fak
torer såsom afstanden til grundvandsspejlet, 
pladsforhold, forurenede arealer, m.m. Der 
udarbejdes et kort med placering af poten
tielle faskiner ud fra en indledende screening, 
som indeholder ovennævnte elementer. For 
området i Odense er den største begræn sen
 de faktor at grundvandsspejlet ligger tæt på 
terræn i flere områder, som det ses i figur 1 
(til venstre). Figuren viser dybden til det øver
ste grundvandsspejl i Vinkælderrendens op
land, Odense, i den nutidige situation uden 
nedsivning. Der er brugt en grundvands mo
del til at simulere dybden, men til en generel 
screening vil der tages udgangspunkt i et 
tilgængeligt potentialekort. På figur 1 ses det, 
at dybden til det øverste grundvandsspejl vari
erer betydeligt over kort afstand som følge af 
variationen i de hydrogeologiske/terrænmæs
sige forhold og på grund af påvirkningen fra 
urbane elementer som befæstede arealer, 
omfangsdræn, utætte kloakker og lednings
grave. På baggrund af figur 1 (til venstre) er 
det nemt at udelukke områder, hvor nedsiv
ning ikke er mulig i dag. Men, simuleringen af 
de nutidige forhold er ikke et til stræk keligt 
grundlag for fuldt ud at vurdere mulighed
erne for fremtidig nedsivning, f. eks. hvor (og 
hvor meget) nedsivning kan accepteres uden 
at der opstår problemer med et terrænnært 
grundvandsspejl og dermed forsumpning af 
nedsivningselementer eller huse. Udfordrin
gen er derfor at udpege egnede nedsivning
sområder og kvantificere en bæredygtig ned
sivning, som netop ikke genererer problemer 
med et terrænnært øvre grundvandsspejl. 

Tilgangen til vurdering af bæredygtig ned
sivning bygger på en analyse af hvor og hvor 
meget der kan nedsives. Til undersøgelsen 
bruges en fintmasket MODFLOW grund
vandsmodel (10×10 m eller mindre) med in
dlagte moduler for faskiner, utætte kloakker, 
ledningsgrave, omfangsdræn, bygninger og 
befæstede arealer. Modeller for andre LARel
ementer som wadier, regnbede, grønne tage 
og regnvandstanke kan også kobles på efter 
behov /1/.  

Med grundvandsmodellens faskinemodul 
kan der simuleres en faskine på hver matrikel, 

Kvantificering af LAR-potentialet
Screening og modellering er afgørende elementer i undersøgelse af 

potentialet for LAR i byområder. I screeningen estimeres egnetheden 

af forskellige LARelementer på matrikel og byniveau ved at benytte 
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der modtager regnvand fra tagflader og/eller 
andre befæstede arealer. Faskinen kan som 
udgangspunkt dimensioneres til at kunne 
tilbageholde en 10 års regn og kan simulere 
overløb (når faskinen er overfyldt) og nedsiv
ning (eller dræning af grundvand) gennem 
bund, sider og loft afhængig af grundvands
spejlets beliggenhed.

Udover faskinemodulet benyttes en opti
meringsalgoritme, der automatisk udpeger 
den optimale fordeling af faskiner, på ma tri
kelniveau, der samtidigt maksimerer nedsiv
ningen af regnvand i oplandet og minimerer 
risikoen for højtstående grundvandsspejl på 
de enkelte matrikler. Dette er et essentielt el
ement i kvantificeringen af bæredygtig ned
sivning, da et for højt grundvandsspejl mind
sker performance af den enkelte faskine og 
samtidigt øger risikoen for indsivning til 
kældre m.m. 

Resultatet af en sådan optimering i casen 

fra Odense er vist på figur 1 (til højre), som 
viser den simulerede dybde til det øvre 
grundvandsspejl i situationen med optimal/
maksimal nedsivning af tagvand i oplandet. 
De sorte kasser (modelceller) angiver de 
matrikler, hvor faktorer som pladsforhold, 
forurening og terrænhældning tillader etable
ringen af faskiner. De pinkskraverede sorte 
kasser angiver det optimale nedsivningssce
narium og dermed de matrikler, hvor nedsiv
ning af regnvand vurderes at være acceptabel/
bæredygtig under hensyntagen til det øvre 
grundvandsspejl. Den viste simulering på 
figur 1 (til højre) er et foreløbigt (optimistisk) 
resultat af nedsivningspotentialet i oplandet, 
der umiddelbart viser, at 20 % af det samlede 
befæstede areal kan nedsives/afskæ res uden 
at inducere problemer med forsumpning. Pt. 
indsamles yderligere kalibreringsdata fra op
landet med henblik på at mindske usikker
hederne på modelsimuleringerne. De ind

samlede data omfatter monitering af det øvre 
grundvandspotentiale i 8 nye pejleboringer 
og monitering af kloakafstrømningen fra op
landet. 

Fordelene ved at benytte det udviklede 
modelkoncept og den automatiske optimer
ingsrutine til at belyse nedsivningspotentialet 
er den smidige/automatiske simulering af alle 
de faktorer, der styrer vandkredsløbet  og i 
særdeleshed det øvre grundvandsspejl. Så le
des er det nemt at simulere effekten på ned
sivningspotentialet ved at anvende forskellige 
kriterier for afstanden til det øvre grund
vandsspejl og forskellige scenarier for det 
fremtidige klima, kloakrenovering, ændret be
byggelse, etc. 

Hvad er potentialet for grønne tage? 
Når nedsivningspotentialet er belyst for et 
kon kret byområde kan øvrige LARelementer 
inddrages med henblik på at kvantificere det 

Figur 1. Simuleret øvre grundvandsspejl på bydelsniveau (øverst) og matrikel-niveau (nederst), uden faskiner (til venstre) og med faskiner 
(til højre). Sorte kasser viser hvor pladsforhold, forurening, terrænhældning, etc. muliggør faskiner, mens de pink-skraverede sorte kasser 
angiver de matrikler, hvor nedsivning af regnvand vurderes at være acceptabelt/bæredygtig under hensyntagen til det øvre grundvandsspejl 
(til højre). Eksempler fra Odense.

LAR-potentiale
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totale LARpotentiale. Dette kan f. eks. være 
et grønt tag. Et grønt tag har et begrænset 
reservoir, og det har betydning for både 
for  dampning og forsinkelse, hvor tykt dette 
reservoir er, figur 2 og 3. Udenlandske under
søgelser antyder, at den årlige tilbageholdelse 
varierer mellem 30 og 90 % af nedbøren. 

Hvis fokus er rettet mod det grønne tags 
evne til at tilbageholde regnvand under sky
brud, er det ikke relevant, hvor meget taget 
kan tilbageholde om året, men snarere hvor 
stor tilbageholdelsen er ved ekstremhæn
delser. Altså vil grønne tage kunne være med 
til at forhindre oversvømmelser? Et grønt tag 
som vist i figur 2 (og til dels figur 3) er ureali
stisk på mange huse pga. for høj vægt. Deri
mod vil et tyndt ekstensivt grønt tag kunne 
etableres på mange eksisterende bygninger. 
Vægten af et tyndt ekstensivt grønt tag over
skrider normalt ikke 50 kg/m2, som er vægten 
af et tegltag. 

I forbindelse med projektet for Vandcenter 
Syd er der udviklet en afstrømningsmodel for 
et grønt tag. Modellen indeholder parametre 
for et grønt tags evne til at fordampe og for
sinke regnvandet. Modelparametrene varierer 
efter opbygningen af de enkelte grønne tage. 
Pt. er der er kalibreret modeller for Vandcen
ter Syds forsøgstag (se figur 3), og for et tyn
dere grønt tag i Sheffield, England. Model
lerne er kalibreret ved at sammenholde målt 
og simuleret afstrømning fra tagene. Figur 4 
viser nedbør samt målt og simuleret af
strømning fra det grønne tag i Odense (figur 
3), hen over sommeren 2011. Figuren viser 
en ganske god overensstemmelse mellem 
målinger og simuleringer henover sommerpe
rioden, også i de store hændelser, hvilket er 
vigtigt i forbindelse med en troværdig simul
ering af forsinkelsesevnen under skybrud. Af 
figur 4 ses endvidere det typiske karakteris
tika for et grønt tag; nemlig at forsinkelses
evnen i en hændelse er stærkt afhængig af 
den forudgående tids regn.  

Når modellen er kalibreret for et givet tag 
er det muligt at anvende den til at simulere 
en lang historisk tidsserie af regn, hvorved 

der kan genereres et statistisk grundlag for at 
vurdere et grønt tags evne til at reducere en 
given nedbørshændelse, hvilket er illustreret 
på figur 5. Ud fra modelsimuleringerne af de 
grønne tage i Odense og Sheffield ses, at der 
er en betydelig reduktionseffekt. Betragtes f. 
eks. en gentagelsesperiode på T=2 år ses en 
reduktion på 30 % for det grønne tag i Shef
field og 90 % for taget i Odense. Det skal dog 
understreges, at et grønt tag generelt har be
grænset effekt i de nedbørshændelser som 
efterfølger en periode med megen regn. Der
for kan det være kritisk, hvis man kun benyt
ter grønne tage som middel til at forebygge 
oversvømmelser/opstuvning fra kloak under 
skybrud.

Udover en vurdering af hvor meget vand, 
der kan forsinkes ved grønne tage, bliver man 
nødt til at vurdere hvor mange grønne tage 
man kan regne med i et område. Det er af 
stor betydning, om der arbejdes med et nyt 
eller et eksisterende byområde. I eksiste
ren de byområder er der forskellige begræn
sen de faktorer, så som bygningsmassens al
der, konstruktion, taghældning, æstetiske 
hensyn og økonomi/vilje. Når tagene i et gi
vent byområde er analyseret for egnetheden 
af forskellige (tykke/tynde) grønne tage, kan 
der implementeres passende modeller for 
alle disse tage, hvorved det er muligt at evalu
ere den aggregerede effekt på afstrømningen 
af grønne tage i et opland. 

Næste skridt er så om tagvandet kan ned
sives på matriklen, eller det skal afledes til 
kloak. Her kan før nævnte faskinemodel ta
ges i brug i en vurdering af bæredygtig ned
sivning. 

Hvad er potentialet for andre  
LAR-elementer? 
Andre LARelementer kan omfatte regntanke, 
regnbede/wadier, søer og kanaler. Frem
gangsmåden til vurdering af egnetheden af 
forskellige LARelementer bør indledes med 
en screening, som skitseret ovenfor, efter

fulgt af en modellering af alle eller udvalgte 
elementer. 

Hvad er den hydrauliske effekt på 
afløbssystemet og hvordan designes 
plan B?
Den hydrauliske effekt af en given LARaf van
dingsplan kan vurderes i en afløbsmodel ved 
at erstatte regnserier med overløbstidsserier 
fra de planlagte LARelementer. Herved kan 
man beregne effekten af LARelementerne 
på kloakafstrømningen og på konkrete over
svømmelseshændelser, altså vurdere effekten 
ved skybrud. 

Koblingen til den hydrologiske model og 
kloakmodellen muliggør netop, at LARaf
vandingsplanen kan rettes mod at kunne 
håndtere ekstrem nedbør (Plan B løsninger). 
Således kan modelleringen benyttes som et 
redskab til at besvare følgende vigtige spørgs
mål: Hvor er der plads til, at faskinerne kan 
aflaste på terræn uden at generere lokale 
oversvømmelser? Hvor kan faskinerne even
tuelt bidrage med overløb til kloakken? Hvor 
kan overløbet fra LARelementerne evt. ledes 
til kanaler eller ud på vejen? og endelig: Hvor 
er det mest hensigtsmæssigt at opdimensio
nere afløbssystemet?

Ovenstående spørgsmål vil blive analyseret 
i undersøgelsen af Vinkælderrendens opland 
for Vandcenter Syd i 2012. 

LAR-potentiale

Figur 4. Simulering af afstrømning fra grønt tag i Odense.

Figur 2. Grønt tag med stor tilbagehold-
elseseffekt.

Figur 3. Grønt forsøgstag fra Odense.
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Figur 5. Nedbør og afstrømningsinten-
sitet fra grønne tage (y-aksen) i forhold til 
gentagelsesperiode (år) (x-aksen) evalueret 
over 30 minutters nedbørsvarighed. En 
gentagelsesperiode på fx T=2 år svarer til 
at nedbørsintensiteten optræder hvert 2. 
år. På figuren er vist tagenes evne til at re-
ducere nedbøren til T=2 år.

Årsmøde i Forskningsplatformen – 
Vand
Den 2728. januar holdt Forskningsplatformen 
– Vand et velbesøgt årsmøde med op mod 
hundrede deltagere. 

Forud for årsmødet afholdt VTU fonden et 
pressemøde, hvor miljøminister Ida Auken 
overrakte projektbeviser til de 14 projekter, 
som har fået midler i fondens første udbud
srunde. Der blev her skålet i champagne, 
hvilket var en god optakt til årsmødet. 

Årsmødets program havde som tidligere 
tematiske sessioner, i år med fokus på for
valtning af vand i byer og grundvand, og der 
var som tidligere stor spørgelyst blandt delta
gerne, ikke mindst til de to udenlandske 
oplægsholdere AnneKatrin Skambraks fra 
Hamburg Water, som præsenterede innova
tive tiltag til forvaltning af vand i byer i Ham
borg og Professor Hallvard Ødegaard, fra Nor
ges Tekniske og Naturvidenskabelige 
Uni ver sitet i Trondhjem, som har præget in
ternational vandforskning i mange år. De blev 
godt suppleret af nogle af de mere markante 

satsninger i Danmark på byens vand, her un
der Vand i Byer og Nordhavnsprojektet i 
København.

De fremmødte forskere præsenterede 
mange interessante cases og projekter. Der 
var oplæg om temaer som f.eks. byer i vand
balance, grønne tage, regnvand, biofilm til 
membraner, pesticidfjernelse og geofysiske 
metoder til kortlægning af grundvandsforu
rening. Præsentationerne kan nu ses på http://
www.forskningsplatformenvand.dk/Docu
ments/Annual%20meeting%202012/index_an
nual12.html.  

Forskningsplatformen – Vand indledte på 
mødet en diskussion af nye forskningsbehov 
og temaer, som alle er velkomne til at bidrage 
til ved at skrive til jda@dhigroup.com. Danish 
Water Forum vil samle ideerne til nye temaer 
og vil i øvrigt tænke dem ind i det daglige ar
bejde med at fremme dansk vandforskning i 
relation til aktiviteter som søger at fremme ek
sport af danske vandteknologi og danske 
vandløsninger i lav og mellemindkomstlande.

Miljøminister Ida Auken overrækker projektbeviser til VTU-vindere .  
Foto: Henrik Werchmeister, Vandcenter Syd


