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MODELLER

LOKAL FORSINKELSE

VANDVEJ/SKYBRUDSVEJ

VANDRENDER

Rabalderstræde Foto: GHB landskab Rent vejanlæg

Med  byrumsinstallation

Jord Granit

Underjordisk føring i beton

Beton

Permanent vandspejl

Forsænket bed

Sænket parkeringsplads

Forsænket gønt areal

Effekt/pris 
Omkostninger til etablering af afvanding i forhold til anlægsudgiften på viste eksempel. 

Meget priseffektivt

Medium priseffektivt

Lidt priseffektivt



Baggrund:
Med udviklingen af Sydhavnskvarteret er der behov for at håndtere øgede 
mængder regn. Dette oplæg fungerer som bidrag til forventningsafstemning 
angående serviceniveau, kvaliteten/karakteren af de endelig byrum samt en 
indledningsvis etapedeling af udbygningen af anlægget til håndtering af over-
fladevandet. 

Hvorvidt skybrudsregn skal håndteres på overfladen i Sydhavnskvarteret eller 
ej, afhænger af kapaciteten af eksisterende jordledninger, og hvad der vil være 
økonomisk mest fordelagtigt i forbindelse med nybyggeriet i området. 

Modeller - modstående side:
På modstående er eksempler på modeller for styring af vandets veje med hhv. 
vandrender, skybrudsveje og lokal forsinkelse. 

Vandrender kan implementeres som ekstraordinære elementer i et vej- eller 
stiprojekt og udføres med begrænsede meromkostninger alt efter pojektering 
og udførelse af arealet. 

Skybrudsveje skal have en stor kapacitet til at føre vand væk fra området. Her 
kan der være tale om større afgift til bortkørsel af jord, især hvis denne er foru-
renet, hvorimod udgiften til materialer kun øges let, da vejen i forvejen udføres 
med budgetterede materialer. 

Lokale forsinkelsesbassiner kan lette belastningen på skybrudsvej og vand- 
render. Bassinerne kan fremstå både som et  rekreativt element det meste af 
året uden skybrudshændelser, men også udføres som et simpelt anlæg som en 
forsænket parkeringsplads eller en sænket grøn rabat. 

Modellerne på modstående side er forsøgsvist opgjort med en simpel dråbe-
signatur alt efter priseffektivitet i forhold til vandkapaciteten som individuel 
vurdering modellerne imellem. 

Faktorer der påvirker fordelingen af økonomien i projektet og den ende-
lige priseffektivitet:
- graves der i jorden i forvejen og hvor meget overskudsjord skal køres bort?
- hvad er der planlagt af belægning til det “rå” vejprojekt/byrumsprojekt?
- hvordan disponeres udbygningen af området/planlægningen af recipient og 
opstrøms projekter?
- hvorvidt indgår projektet i en medfinansieringsaftale?
- skal der håndteres vand på overfladen og til hviklen gentagelsesperiode?
- skal der indarebejdes rekreative elementer?
- skal der forsinked på egen matrikel?

VURDERING
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