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Monsterregn kan blive husets, havens og hyggens bedste ven 

KLIMASIKRING – Hvor-
for bygge læhegn, når man 
kan bygge vindmøller? Og 
hvorfor gøre et problem 
ud af noget, der kan blive 
havens og hyggens bedste 
ven?

Det er spørgsmålet, man 
kan stille sig som husejer i 
forhold til fremtidens mon-
sterregn. Selvom der er tale 
om såkaldte uvedkommen-
de vand, behøver det nem-
lig ikke være en uvelkom-
men og ubehagelig gæst på 
matriklen. 

Vandet kan veksles til en 
rekreativ værdi ved huset 
med en lang række forskel-
lige funktionelle og æstesti-
ske løsninger.

Det kan f.eks. være i form 
af hyggelige vandbassiner, 
regnvandsbede eller åbne 
render til fordeling og for-
sinkning af vandet. 

Kloak uden regnvand
Overordnet handler det 
om at tænke i de såkaldte 
LAR-anlæg – Lokal Af-
ledning af Regnvand. En 
lang række af organisatio-
ner, myndigheder og ikke 
mindst forsyningsselska-
ber vil gerne lede husejerne 
i den retning, for det hand-
ler generelt om at hive mest 
muligt regnvand ud af klo-
aksystemet.

Og hvad rager det så mig 
som husejer, ville nogen 
måske spørge?

”Hvis man skal holde sig 
til det rent egoistiske, er det 
for at undgå, at man selv får 
vand i kælderen. Så udover 
generel klimasikring er det 
også en selvhjælp,” siger 
Tue Patursson, fagekspert i 
klimasikring hos videncen-
tret Bolius.

”Det kan måske virke 
lidt uretfærdigt for nogen, 
at andre får glæde af dét, 
man poster i LAR-løsnin-
ger. Men det kan lige så vel 
være én selv, man hjælper – 
man kan gøre meget for sig 
selv og undgå at få de ska-
der, man ellers risikerer.”

Som husejer kunne 
man jo også have den for-
ventning og holdning, at 
kommunen og forsynings-
selskabet må tage sig af 
problemet – det er vel det, 
man betaler for? Men uan-
set, hvad man synes, så er 
realiteterne en anden, når 
vandet og virkeligheden 
rammer.

Vi må selv gøre noget
”Med de regnmængder, 
der vil komme en gang i 
mellem, kan man ikke for-
vente at kunne komme af 
med det i kloakken. Vandet 
kommer jo desværre ikke 
fordelt over fjorten dage, 
og når det så alt sammen 
kommer på én gang, bry-
der systemerne sammen,” 
påpeger Tue Patursson.

”Og det gælder jo ikke 
kun kloaksystemer – der 
er jo også vand, der løber 
på overfladen ved kraftig 
regn, og her skal man også 
tænke i, hvordan man løser 
det på egen grund.”

Hvis man nedsiver på 
grund, risikerer man så at bo 
i en sump?

”Det skal man måske en 
sjælden gang imellem, men 
vi har faktisk lige gennem-
gået nogen scenarier med 
Teknologisk Institut i sid-
ste uge. De viser, at hvis 
man kan tage sit regnvand 
og f.eks. bare flytte det ud i 
en rende på græsset – uden 

faskiner – så vil man 
ikke opleve det som 
’en mose’. Langt de 
fleste græsplæner kan 
optage rigtigt store 
regnmængder,” siger 
fageksperten.

”Men det er ret vig-
tigt, at man får vandet 
ledt ordentligt væk fra 
huset – så man hverken 
sender det ind til nabo-
en eller får det tilbage 
til huset igen.”
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Fremtidens ekstra store regnskyller  
kan bruges både kreativt og rekreativt 
med en lang række forskellige muligheder

En hyggelig  
vandgrøft i haven  

kan være en god 
sidegevinst ved 

klimasikring 
– her ved et hus, hvor 

ejeren valgte en løsning 
med vandbassin 

i kombination med  
nedsivning i faskine 

 frem for usynlig 
kloakseparering. 

Da grøften var gravet, 
blev der lagt 10 cm 

sand for at sikre 
bassindugen mod 

skarpe sten. 
Vandet kommer  

fra tagrenden, og 
der er overløb til 
et sumpbed med 

vandelskende planter 
i den færdige  

vandgrøft 
nederst.

Åbne render 
kan også være  
et funktionelt  
og hyggeligt 
element til 
fordeling og  
fordampning  
af regnvand.



24. oktober 2018   5Bolig Posten

Monsterregn kan blive husets, havens og hyggens bedste ven 

Sådan kommer du af med dit regnvand på matriklen
Faskiner eller  
græsarealer
De fleste steder kan 
tagvand nedsives via en 
nedgravet faskine (en 
slags ’hullet ost’ i kasse-
form) eller simpelthen via 
græsplænen, hvis det ledes 
langt nok væk fra huset.

Opsamling i  
regnvandstønder
Den go’e gamle, der også 
sparer vandforbrug til ha-
vevanding – men man skal 
have flere store beholdere 
for at rumme rigtig mon-
sterregn.

Forsinkelse og  
fordampning
Regnvand kan forsinkes 
i lavninger eller bassiner, 
hvor det kan nedsives og 
fordampes.

Permeabel belægning 
Indkørsel og terrasse kan 
laves med belægning, hvor 
vandet kan sive igennem.

Genbrug af regnvand
Med det rigtige system kan 
man opsamle regnvand og 
bruge det til WC-skyl og 
vaskemaskiner – det kræ-
ver dog tilladelse fra kom-
munen ved nyanlæg.

Grønne tage 
Jo – man kan godt opbyg-
ge en tagbelægning med et 
vækstlag til sidst, hvor der 
kan gro planter, som opsu-
ger og fordamper vandet.

Haveanlæg - fra idé til færdig udførelse
SE MERE PÅ

www.team-eba.dk

HAVESERVICE

Anlæg et
REGNVANDS BED

Det er en god ide at beholde regnvandet på egen

grund og dermed bruge vandet til gavn for havens 

planter og dyr i stedet for at det belaster det offentlige

kloaknet.

Man får ikke kun en ny type blomsterbed med smukke

planter, men også mulighed for at få rindende vand

gennem vandrender, få mange flere sommerfugle, nye

insekter og flere fugle.

Ved at udnytte himlens dråber kan du både få en smukkere have, fordi

der er mange blomster, der trives godt i regnbed, og i visse tilfælde er

der tilmed en kontant belønning i vente, hvis du gør det. Mange kom-

muner betaler nemlig dele af tilslutningsbidraget tilbage, hvis du laver 

nedsivning på din grund.

team EBA®
Eigil Brinch Andersen
Torrupvej 10, Alslev, 6800 Varde,
Tlf. 7526 9600  www.team-eba.dk.


