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Afløbssystemer i Danmark er generelt dimensioneret til at kunne håndtere en regn, der er så stor at den statistisk set kun vil
forekomme hver 5. eller 10. år. Derfor kaldes en regn med en
gentagelsesperiode på 5-10 år for en designregn. Mindre regnhændelser, der f.eks. forekommer ca. 5 gange om året, benævnes
som hverdagsregn, mens store og sjældne regnhændelser som
kun optræder meget sjældent , f.eks. hvert 100. år, betegnes som
ekstremregn. Hvis LAR-elementer helt skulle erstatte traditionelle afløbssystemer, så skulle de dimensioneres til at håndtere
en 5-10 års regn Dette ville kræve rigtig meget plads. Desuden
har de fleste LAR-elementer den begrænsning, at når først deres kapacitet er opbrugt, så tager det meget lang tid før den reetableres. I sammenligning med et område, der udelukkende er
kloakkeret med traditionelle afløbsledninger, vil det derfor tage
væsentligt længere tid før en oversvømmelse er borte. Derfor
anbefales det altid at sikre, at der er en afledningsmulighed fra
de lokale LAR-elementer og hen til en endelig recipient (i form
af en sø, en å eller havet) eller til et afløbssystem.

PROFESSIONELLE MÅLINGER
Feltmetoder til at måle effekten af LAR kan inddeles i to hovedgrupper: dem der handler om monitorering af vandets kvalitet
og dem der handler om monitorering af vandmængder. I denne
folder fokuserer vi på vandmængderne. (Angående vandets
kvalitet, se den selvstændige folder herom).
Den mængde vand, der håndteres i et LAR-element, kan afgøres
ved at opstille en simpel ligning for vandbalancen (massebalancen), hvor ændring i det magasinerede volumen (dS) skal modsvares af strømningerne ind (Vind) og ud (Vud):
dS = Vind – Vud

B

A Hverdagsdomænet består af de daglige
20

balancen for det tilkoblede befæstede areal. Dertil kommer at
et sådan LAR-element forventes at have en betydelig effekt på
kvaliteten af det regnvand der sendes videre: LAR-elementet vil
”fange” den første fraktion af det afstrømmede regnvand, som
oftest også er den mest beskidte, da det er den der ”vasker” byens
overflader rene (en effekt der på Engelsk kaldes ”first flush”).

100 ÅR

GENTAGELSESPERIODE

Hvis vi f.eks. betragter et regnbed, vil tilstrømning af vand afhænge af hvor stort et befæstet areal der er tilsluttet og hvor meget regn der falder, mens udstrømning vil ske via nedsivning til
dybere jordlag, fordampning (via overfladen og planternes transpiration) og eventuelle overløb. Alle strømningerne er dermed
funktioner af nogle naturlige fænomener som per definition har
stor variabilitet. Ser man på fordampning så vil den afhænge
af vejrforhold (som temperatur, luftfugtighed, vindhastighed
mm.) såvel som af planternes type og tilstand samt den tilgæn-

årlige afstrømning fra det traditionelle opland var 366 mm mens
afstrømningen fra LAR-oplandet kun var 86 mm (i forhold til en
årsnedbør på ca. 1200 mm).

Ind

Overløb
}h

Nedsivning

gelige mængde vand i jorden. Ser man på nedsivningen, så vil
den afhænge af jordtypen (muligheden for at nedsive i sand er
meget forskellig fra den tilsvarende i ler) såvel som den forudgående mængde vand i jorden, påvirkning af planter og dyr (som
kan skabe sprækker og kanaler i jorden), og hvor langt nede det
overfladenære grundvandsspejl befinder sig (hvilket igen varierer hen over året).
Det er svært at måle fordampningen fra et regnbed. En kompliceret og dyr metode, der anvendes til forskning, kaldes en lysimeter. Det er en slags vægtskål, der monteres under hele regnbedet og løbende måler dets samlede vægt. Ændringer i vægten
vil skyldes ændringer i vandindholdet. Hvis alle andre vandstrømninger ind og ud bliver reguleret eller målt, så kan resten
tilskrives fordampning. Det er også svært at måle nedsivningen
fra et regnbed. I kombination med et lysimeter kan man forsegle
regnbedet nedadtil og dræne det infiltrerede vand kontrolleret
til et punkt, hvor den nedsivede mængde måles.
I praksis måles de synlige variable: tilstrømning ind til bedet,
overløb fra bedet samt vandstanden i bedet. Fordampning og
nedsivning vil til sammen udgøre den resterende fraktion, uden
at man har mulighed for at skelne de to strømninger.
Fuldskalaforsøg med ”tvillingeoplande”, hvor det ene opland er
bygget efter almindelig skik (alt regnvand fra tage, fortove og
veje ledes direkte til afløbsledninger), mens det andet opland
forsynes med LAR-elementer (der forsinker og tilbageholder
regnvandet inden det udledes til afløbsledninger), findes få steder i udlandet. Vandføring i den ledning, der samler alt regnvandet fra hvert opland, bliver målt kontinuerligt, og efter et år kan
man lave statistik på hvordan de forskellige oplande reagerer på
forskellige typer regn. I Conneticut i USA viste et studie, at den

HVERDAGSREGN PÅ FELTFOD

Et mindre LAR-element som regnbed eller faskine er ret nemt
og billigt at opføre. Spildevandskomiteen har udviklet et regneark til dimensionering af nedsivningsbaserede LAR-elementer.
Her er det vigtigt at kende jordens nedsivningsevne. Denne kan
også måles forholdsvis nemt når: man har adgang til at grave
et hul i jorden, en stor beholder med vand man kan hælde i, en
målepæl til at måle vandstanden og et ur til at time målingerne
med. Det kan anbefales at udføre nedsivningstesten flere gange
i træk og flere steder i nærheden af hinanden og se hvor meget
resultaterne varierer. Er det muligt at etablere et regnbed, anbefales det at designe indløb og udløb med en lille overløbskant så
man kan måle vandføringen, samt installere en målepæl i fordybningen, så man kan aflæse vandstanden.
1) Grav et hul med lodrette sider (gerne svarende til hvor bunden af LAR elementet skal være) . Mål overfladearealet.
2) Hæld vand i hullet og mål højden fra bund til vandspejl (h0)
3) Efter et stykke tid (dt) måles vandhøjden igen (ht)
4) Nedsivningevnen , k, kan beregnes som: k = (h0 – ht) / dt
5) Forsøget gentages forskellige lokaliteter tæt på hinan den

DATA OG LITTERATUR

SVK skrifter og regneark, herunder regnearket til dimensionering af LAR-elementer, kan findes på ida.dk/content/spildevandskomiteen.
Rørcenteret anvisning 016 for håndtering af regnvand på egen grund kan downloades på teknologisk.dk.
En oversigt over LAR projekter i Danmark kan ses på hjemmesiden www.laridanmark.dk.
Brøndby kommune har LAR-demonstrationsprojekter der kan besøges, se regnruten.dk.
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