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Når regnvandsbassinet 
bliver til en regnvandssø



DispositionProjektområde
Regnvandssøer, vandparkering, passageløsninger, fantasi  

Holistisk tankegang, synergi effekter

Regnvandssøer
Formål i forhold til vandløb  

Samarbejde m. forsyningsselskabet  

Udførelse

Efterfølgende

Synergieffekter

Etablerings- og 

driftpris

Vandparkering i forbindelse med passageløsning
Formål m. tiltag  

Vandparkering?  Effekt 

på vandløb

Biodiversitet omkring regnvandssøer



Regnvandssøer
Hvad er en regnvandssø

Tidsfaktor
Vær på forkant, screen spildvandsplanen  

Vær selv initiativtager

Terræn

Søg muligheder i det eksisterende terræn

Brug digitale højdemodel

Brug fantasien



Projektområde



Digitale højdemodel



Recipientens størrelse
og robusthed

Dimensionering



Hydraulisk belastning?
Klimatilpasning
Serieforbundne regnvandssøer

Dimensionering



Dimensionering

Siveområde >< rør beregning?



Opbygning af siveområde



Dilemmaer i dimensionering
Forsyningen må ikke bruge ikke unødigepenge

Pris, konkurrencedygtig i relation til gammeldags regnvandsbassin

> < Relativt lille vandspejlsændring (0,5 m, søens liv)

> < Permanent 1 m dybt (vedligeholdelse)



Overløb 5 år -> 1 år -> mindre jordarbejde

Placer jord i nærområdet

Forstærk områdets udtryk m. jorden

Løsning



Indbygning af overskudsjord



Forstærk landskabelige
udtryk!



Obs på udformning!!



Åbne forløb, andre hensyn



Ups!



Stuv vandet så underminering undgås



Tilpas bundsubstrat efter fald
og den store regnhændelse



Placer udløb m. omtanke



Samarbejde m.
forsyningsselskabet

Velvillighed fra kommunen
Stille arealer til rådighed

Hvis ikke… hjælpe m. kontakt til lodsejer

Vores §3 tilgang til den efterfølgende vedligeholdelse er lempelig/gennemtænkt



Efterfølgende
Stort fokus på synergieffekter
Yderlige rekreative tiltag er Kommunens/lokalråd  

Snitflader vedligeholdelsen er vigtig  

Natursekretariatet vedligeholder, Forsyningen betaler

Grøn branding for Forsyningsselskabet
Skaber stor velvilje i nærområdet



Udlægning af større sten,
plantning af egelunde



Vandrestier, græsning
paddesøer og markfirben

350 ægklumper 



Drift af søerne



Etablering- og driftsomkostninger?
 Pris for 4 bassiner inkl. sandfang og olieudskiller: 895.000 kr.
 Årlig vedligehold < 10.000 kr.



Opsummering
Tidsfaktor

Vær på forkant, Screen spildvandsplanen  

Vær selv initiativtager

Terræn
Søg muligheder i det eksisterende terræn

Dimensionering
Hvad er formål m. vand tilbageholdelse  

Siveområde/rør beregning

Relativt lille vandspejlsændring

Forsyningen  ikke unødige penge

Overløb 5 år -> 1 år

Velvillighed fra kommunen
Stille arealer til rådighed

Hvis ikke… hjælpe m. kontakt til lodsejer
Vores §3 tilgang for den senere vedligeholdelse er lempelig/gennemtænkt  

Siveområde/rør beregning

Efterfølgende
Yderlige rekreative tiltag er Kommunens/lokalråd  

Snitflader vedligeholdelsen er vigtig  

Natursekretariatet vedligeholder, Forsyningen betaler

Grøn branding for Forsyningsselvskaberne
Velvilje i lokalområdet



Aktiv fremme af biodiversitet omkring regnvandssøer



Konvertering af landbrugsjord til natur – assisteret spredning af 
planter?

 Mange karakteristiske plantearter fra lysåben natur 
har en begrænset spredningsevne.

 Frøbanken har kort levetid

 Forudsætning for en positiv naturudvikling:
 nærheden er velfungerende naturarealer.

 Problem: for indtil 75 år siden var forudsætningen 
opfyldt alle steder!

 Det er den ikke længere – så hvor skal arterne 
komme fra?

Erstatningsnatur  -erfaringer og muligheder. DCE rapport 
nr. 266 – 2018.



Konvertering af landbrugsjord til natur – assisteret spredning af 
planter?

 Meget få studier der dokumenterer effekter udover 
de første år

 Vi ved meget lidt om hvordan vegetationens 
udvikling bedst optimeres ved at sprede frø, hø og 
tørv

 Udpining: Få erfaringer:
 Gentagne høslæt
 Dyrkning af afgrøde uden gødskning
 Reolpløjning
 Afskrabning
 Eksportering af næringsstoffer via græsning



Turbo på naturudviklingen:

Næringsstofproblematik:
 Udpiningsafgrøde
 Fjernelse af overjord
 Ved anlægsarbejder råjord øverst

Den der kommer først vinder-metoden:
 Bekæmpelse af frøpulje via gentagne harvninger af arealet 
 Indsamling og udsåning af naturfrø
 Indkøb af frø fra hjemmehørende arter 
 Udlægning af naturtørv

Plus:
 Etablering af naturlig hydrologi
 Udlægning af store sten
 Indførelse af naturligt forstyrrelsesregime, kreaturer og heste



Dyrkning af frø til udsåning



BED EFTER 2 ÅR 



 Høslæt eller græsning 

 Hvis meget næringsrigt, i juni lige inden græsset blomster og igen en 
gang i september/oktober

 Mindre næringsrigt og mindre domineret af græs, høslæt kun i 
september/oktober

 Græsning, helårsgræsning med kreaturer og heste, alternativt kun 
efterårs/vintergræsning 

 Græsning, hvis får kun efterår og vinter  

PLEJE AF AREALER FOR HØJ BIODIVERSITET



Tak for opmærksomheden!


