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Baggrund
Der er en meget generel opfattelse af, at af-
strømning fra byens ubefæstede områder kun 
forekommer ved særligt ekstreme regnhæn-
delser. Regnhændelser, hvor regnintensiteten 
i høj grad overskrider jordens infiltrationska-
pacitet.  Men er det nødvendigvis sandheden, 
eller kan afstrømning fra ubefæstede områder 
også ske ved mere normale regnhændelser, 
og derved give en forklaring på noget af 
det uvedkommende vand, som også ses i 
tilstrømningen til renseanlæggene under 
mere moderate hydrologiske forhold. Til at 
undersøge dette nærmere startede Aarhus 
Vand, Aalborg Universitet og EnviDan i 2015 
forsknings- og udviklingsprojektet Monitering 
af Overfladeafstrømning fra Grønne Områder 
(MOGO) støttet af Vandsektorens Teknologi-
udviklingsfond (VTUF). MOGO var også 
startskuddet til et sideløbende PhD-studie 
støttet af Innovationsfonden, som startede 
i 2016 også omhandlende regnafstrømning 
fra ubefæstede områder. Senere, i 2018, 
startede den samme projektgruppe forsk-

nings- og udviklingsprojektet Monitering af 
Overfladeafstrømning fra grønne områder TO 
(MOTO), der skal fortsætte undersøgelserne. 
MOTO støttes af Vandsektorens Udviklings- 
og Demonstrationsprogram (VUDP). Fælles 
for samtlige af ovennævnte projekter er, at de 
søger at forbedre den eksisterende viden om 
afstrømning fra byens ubefæstede områder 
ved hjælp af feltforsøg med længere og kor-
tere tidshorisonter.

Afstrømning fra byens ubefæstede områder 
kan yde et signifikant bidrag til den samlede 
regnafstrømning. Alligevel er den eksisterende 
forskning på området meget begrænset /1/. 
Den manglende viden kan påvirke designet af 
afløbssystemer i to forskellige retninger. Un-
dervurderes de afstrømmende vandmængder, 
er der risiko for en overskridelse af afløbssy-
stemernes kapacitet. Dette kan resultere i 
hyppigere oversvømmelser med større ska-
des omkostningerne til følge. Overestimeres 
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Figur 1. Skitse over de tre overordnede 
typer af overfladeafstrømning. P er ned-
børen, Q er afstrømningsraten og f er 
infiltrationskapaciteten. (a) viser de over-
ordnede hydrologiske transportprocesser 
ved infiltrationsbetinget afstrømning, (b) 
ved vandmætningsbetinget afstrømning, og 
(c) ved overfladenær afstrømning.
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afstrømningen fra de ubefæstede områder 
der  imod, er der risiko for, at afløbssystemerne 
overdimensioneres, hvilket resulterer i for hø-
jede, unødvendige, investeringsomkostninger. 
Derfor kan der også være en samfundsøkono-
misk gevinst ved at kende mere til denne af-
strømningstype.

Når afstrømning fra ubefæstede områder 
tages i regning i dag, sker det typisk under 
forudsætning af, at afstrømning kun forekom-
mer, hvis den ubefæstede overflades infiltra-
tionskapacitet overskrides. Sådanne beregnin-
ger foretages typisk med Horton’s 
infil trationsligning, eller Green-Ampt model-

len /2,3/. Flere studier viser dog, at dette ikke 
er den eneste måde hvorpå regn afstrømmer 
fra ubefæstede områder /4,5/. Derimod 
påviser flere studier, at der findes tre overord-
nede afstrømningsprocesser, der kan inddeles 
i 1) infiltrationsbetinget overfladeafstrømning, 
2) vandmætningsbetinget overfladeafstrøm-
ning, og 3) overfaldenær afstrømning. Af-
strømningstyperne illustreres på Figur 1a-c. 
Den infiltrationsbetingede afstrømning (Figur 
1a) sker, når regnintensiteten, jævnfør beskri-
velsen i Horton’s infiltrationsligning, overskri-
der jordoverfladens infiltrationskapacitet. 
Dette får regnvandet til at strømme direkte af 

ovenpå overfladen. Den vandmætningsbetin-
gede overfladeafstrømning (Figur 1b) kræver, 
at jorden er vandmættet og at der af denne år-
sag ikke kan magasineres mere vand i jorden. 
Dette sker f.eks. ofte, hvor det sekundære 
grundvandsspejl står højt. Er dette tilfældet, 
vil alt det regnvand, der falder over det vand-
mættede område, strømme af. Endeligt kan af-
strømning i det øvre jordlag i særligt kuperede 
områder, resultere i, at vand, der strømmer 
horisontalt i jorden, atter presses op på over-
fladen og ender i afløbssystemerne.

Som det fremgår, er afstrømning fra ube-
fæstede områder altså et mere nuanceret be-
greb, som kræver større indsigt, hvis vi skal 
forstå, hvad der sker, når regnen strømmer af 
byens overflader.

Storskala feltforsøg i Lystrup
I forbindelse med projekterne er der etableret 
to storskala forsøgsopstillinger til at opsamle 
og måle mængden af afstrømmende regn-
vand fra to forskellige ubefæstede områder. 
For søgs opstillingerne har til formål at måle 
afstrømningen under naturlige forhold. Det vil 
sige naturlige nedbørforhold og initialbetin-
gelser for jordens fugtighed.

Den første forsøgsopstilling blev etableret i 
Lystrup nær Aarhus i 2016 og beskrives i de-
taljer i /5/. Forsøgsopstillingen opsamler af-
strømmende regnvand fra det 4.300 m2 store 
område vist på Figur 2 ved hjælp af et 51 me-
ter langt linjedræn i bunden af bakken. På 
samme tid observeres regnintensiteten og 
vandindholdet i jorden. 

Målingerne viste, at afstrømning fra forsøgs-
området forekom relativt ofte med flere hæn-
delser om året. Dette blev også bekræftet ved 
opsyn af området, hvor der i perioder ses ak-
tiv afstrømning som på Figur 3. Særligt karak-
teristisk for den målte afstrømning var, at den 
foregik over langstrakte perioder. Dette ses f.
eks. på Figur 4, hvor det langstrakte afstrøm-
ningsforløb strækker sig over adskillelige da-
ge. Derudover var det særligt karakteristisk for 
de målte afstrømningshændelser, at jordens 
vandindhold generelt skal være over 34 %.

De langstrakte afstrømningsforløb giver et 
klart billede af, at det ikke er den klassiske in-
filtrationsbetingede afstrømning, der er til 
stede. Derimod er der primært tale om den 
overfladenære afstrømning, hvor vand strøm-
mer horisontalt i jorden og senere presses op 
af jorden i bunden af bakken ved forsøgsloka-
liteten i Lystrup. I kortere perioder ses der 
også en kraftigere produktion af overfladeaf-
strømning. Disse perioder er relativt korte og 
ses også af Figur 4, blandt andet mellem d. 5. 
og 8. september. Afstrømningstypen er den 
tidligere nævnte vandmætningsbetingede af-

Figur 2. Forsøgslokalitet til monitering af afstrømmende regnvand fra et ubefæstet område i 
Lystrup nær Aarhus /5/.

Figur 3. Aktiv afstrømning fra forsøgsområdet i Lystrup.
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strømning, og skyldes, at nedbøren falder 
over det område, hvorfra den overfladenære 
afstrømning presses op af jorden. Da vandet 
presses op af jorden i dette område, er der 
naturligvis ingen infiltrationskapacitet, og ned-
børen strømmer derfor øjeblikkeligt af på 
over fladen.

Det generelle afstrømningsbillede i Lystrup 
var domineret af overfladenær afstrømning 
med korte perioder af vandmætningsbetinget 
afstrømning. Infiltrationsbetinget afstrømning 
var fuldstændig fraværende i måleperioden 
med storskala forsøgsanlægget.

Nyt forsøgsanlæg i Viby
Resultaterne fra forsøgsopstillingen i Lystrup 
gav et vigtigt indblik i de hydrologiske pro-
ces ser, som resulterer i egentlig afstrømning. 
Dog kan resultaterne ikke nødvendigvis gene-
raliseres. Derfor fortsættes måleprogrammet 
med en udvidelse i Viby-bydelen i Aarhus 
i forbindelse med projektet MOTO. Der 
fore lægger endnu ingen måleresultater fra 
projektet, men et lignende forsøgsanlæg som 
det i Lystrup er blevet etableret. Forsøgsopstil-
lingen i Viby anlægges igen med et linjedræn 
til opsamling af det afstrømmende regnvand 
som vist på Figur 5. Denne gang er forsøgsop-
stillingen dog væsentligt mindre. Linjedrænet 
er kun 4,5 meter langt, mens oplandet kun er 
150 m2 stort.

Det samtidige vandindhold i jorden måles 
ligesom i Lystrup. Denne gang udvides disse 
målinger dog også til det øvrige opland i Viby. 
Derudover kan afstrømningsresultaterne sam-
menlignes med den egentlige respons i 

afløbs systemet, fordi målelokaliteten har en 
relativt nær tilknytning til Viby Renseanlæg.

Fysisk regnsimulering
Den overvejende ulempe ved storskala for-
søgsopstillinger, som opsamler afstrømmende 
regnvand som følge af naturlige hydrologiske 
forhold, er tid. Det tager lang tid at generere 
et datasæt, som kan anvendes i en egentlig 
videnskabelige analyse. Derfor blev der i for-
bindelse med MOGO udviklet en fysisk regn-
simulator /6/. Den fysiske regnsimulator blev 
udviklet med det formål selv at bestemme 

hvilken type regn, der skal falde over et af-
grænset område på 1 m2. Regnsimulatoren 
ses på Figur 6 og består af henholdsvis et 
sty ret vandingsanlæg og et vandopsamlings-
anlæg. Det styrede vandingsanlæg består af 
en sprinkler og åbne og lukke ventiler. Åbne 
og lukke ventilerne styres ved hjælp af en lille 
computer. Jo højere en regnintensitet der øn-
skes, desto oftere åbnes ventilerne. Ventilerne 
kan indstilles til at åbne og lukke med et fast 
interval og derved generere en gennemsnitlig 
konstant regnintensitet. Derudover kan de 
også indstilles til at åbne og lukke med vari-
able intervaller og derved reproducere f.eks. 
en historisk dynamisk regnhændelse.

I Lystrup blev regnsimulatoren anvendt til 
at få et indblik i, hvad der skal til, for at der 
kan produceres overfladeafstrømning, som 
skyldes den infiltrationsbetingede afstrøm-
ning, hvor infiltrationskapaciteten overskri-
des. Til det formål blev der gennemført en 
række rengsimuleringsforsøg, hvor der pri-
mært blev anvendt en gennemsnitlig regnin-
tensitet på 2 mm/min og en regnvarighed på 
30 min. Dette er en høj regnintensitet, men 
nødvendig, hvis jordoverfladens infiltrations-
kapacitet skal overskrides. Resultatet af regn-
simuleringskampagnen opsummeres i Figur 7 
/6/. Det ses, at der er en generel tendens til, at 
de laveste niveauer af infiltrationskapacitet 
findes ved meget høje og meget lav vandind-
holdsniveauer i jorden. Den lavere infiltration-
skapacitet ved de meget lave vandindholds-
niveauer skyldes, at jorden ved kraftig 
ud tør ring bliver vandafvisende, indtil den igen 
opnår et højere vandindhold. Generelt opstår 
den laveste infiltrationskapacitet ved de meget 
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Figur 4. Overfladeafstrømning målt i Lystrup fra d. 5. til 22. september 2017.

Figur 5. Linjedræn til opsamling af afstrømmende regnvand ved forsøgsopstillingen i Viby-
bydelen i Aarhus.
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høje vandindhold.
Endeligt viste målekampagnen med regn-

simulatoren også, at regn udover den græs-
dækkede overflade medførte et initialtab svin-
gende mellem 0 og 7,5 mm /6/.

Opsummering
I stedet for én afstrømningstype bør der, 
sær ligt i forbindelse med design af regnvand-
shåndteringen i byen, fremadrettet tages 
høj de for de tre forskellige afstrømningstyper 
nævnt i denne artikel. De forskellige afstrøm-
ningstyper forekommer, men gør det under 
vidt forskellige hydrologiske betingelser. 
Derudover vil de forventede klimaforandrin-
ger, særligt i Danmark, have indflydelse på, 
hvor ofte der vil forekomme afstrømning fra 
byens grønne områder i fremtiden. Da det 

forventes, at de våde sæsoner bliver endnu 
vådere, må det også forventes, at overflade-
nær og vandmætningsbetinget afstrømning 
vil stige i mængde og frekvens. Desuden vil 
skybrud i højere grad forårsage afstrømning 
fra ubefæs tede områder som følge af infiltra-
tionsbetinget afstrømning, fordi det forventes 
at regnen i fremtiden i perioder også vil 
blive mere intens. Det er derfor vigtigt, at 
afstrømningen fra de ubefæstede områder 
allerede i dag tages i regning, så anlæggene til 
regnvands håndtering ikke forældes før tid.

Særligt vil en underestimering af infiltra-
tionsbetinget afstrømning betyde, at regn-
vandssystemerne ikke i lige så høj grad kan 
håndtere peakafstrømning, mens en under-
esti mering af den overfladenære afstrømning 
kan betyde, at særligt regnvandsbassiner un-

derdimensioneres. Sidstnævnte skyldes, at 
den overfladenære afstrømning ikke skaber 
en voldsom merbelastning ved peakafstrøm-
ning, men derimod tilfører regnvandssystemet 
store vandvoluminer over tid. Med andre ord 
ser skybrud ud til at være afgørende for den 
infiltrationsbetingede afstrømning, imens de 
stratiforme og højvoluminøse regnhændelser 
er afgørende for om overfladenær afstrøm-
ning forekommer.
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Figur 6. Fysisk regnsimulator designet i forbindelse med projektet MOGO. Regnsimulatoren 
består af en sprinkler, der er hævet cirka 3 meter over jordens overfladen, og en vandop-
samlingsramme, der opsamler afstrømmende regnvand fra en 1 m2 stor overflade /6/.

Figur 7. Opsummeret resultat af en regnsimulatorkampagne udført i Lystrup. Til venstre ses sammenhængen mellem den gennemsnitlige 
afstrømning og det initielle vandindhold i jorden. Til højre ses sammenhængen mellem den gennemsnitlige infiltrationskapacitet og det ini-
tielle vandindhold i jorden. Hver angivet prik på de to grafer repræsenterer én regnsimulering af 30 minutters varighed /6/.
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