
	

Dagsorden	ordinær	generalforsamling	i	G/F	Ullerødhave	2019	
	
Tirsdag	den	2.	april	2019,	kl	19:00	
Kokkedal	skole,	Afd.	Vest,	Indgang	Vest.	”Lærerværelse	vest”	
	

0. Orientering fra Fredenborg Kommune vedr klimatilpasning, v. Johan Vedel. 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Resultatopgørelse og balance med påtegning af revisor. 
4. Indkomne forslag. 
5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er 

Paul Hansen, DR 101, modtager genvalg 
Niels Harre, RY 256, modtager genvalg 
Marianne Gargas, RY 260, ? 
Line Vagnby Allen, RY 255, modtager genvalg 
Charlotte Scheller, DR 205, modtager genvalg 
Nina Weisse, DR 201 (suppleant), modtager genvalg 

7. Valg af revisor. 
Mads Lindegaard, DR 208, modtager genvalg. 

8. Eventuelt. 

	



Bestyrelsens beretning 2018/19. 
 

Økonomi 

Den totale indtægt for 2018 andrager 341.200 kr., hvoraf kontingenter, kontingentrestancer og fællestelt-leje er de eneste 

indtægtskilder. 

Vi har for 2018 et overskud i regnskabet på kr. 70.597,86 kr. hvilket er en afvigelse på 66.066,84 kr. i forhold til det 

budgetterede overskud på 4.531,02 kr. 

Afvigelsen er primært forårsaget af mindre udgifter end beregnet. Herunder kan nævnes at gartnerudgifterne er holdt til et 

minimum, sommerfesten blev aflyst, intet behov for snerydning og hjertestarteren fik vi ikke. Derfor ingen 

installationsomkostninger.  

Årets regnskab resulterer i en balance med en formue i foreningen pr. 31/12-2018 på 110.559,48 kr. 

Foreningens kasserer, Niels, vil i gennemgang af regnskabet senere på Generalforsamlingen komme med flere detaljer 

omkring årets regnskab og balance. 

De grønne områder. 

Gartnerentreprisen beløb sig i 2018 til i alt 175.000 kr. Der er ikke foretaget snerydning, blomsterengen blev ikke klippet og 

mosegrisene er ikke blevet forstyrret. Der er blevet plantet ahorn på Rypevænget til 34.375 kr. hvilket var en 

generalforsamlingsbeslutning. 



I alt har de grønne områder kostet 209.575 kr.  

Bestyrelsen har prøvet at holde gartnerudgifterne på et absolut minimum, hvilket også er lykkedes.  

Vi ønskede i år at afsøge markedet for en ny pris på gartnerentreprisen. 175.000 kr. + evt. 11.250 kr. for snerydning og 

mosegrise er en stor post for foreningen. Derudover har der i de seneste år været en ekstraudgift på mellem ca. 20.000 – 

30.000 kr. hvert år til diverse forefaldende ekstraopgaver. 

Vi har ønsket at få en entreprise som medtager alle gartneropgaver og udgifter i bebyggelsen. En såkaldt helhedsplan uden 

ekstra økonomiske overraskelser.  

Derfor har Mogens og Line har været rundt med to forskellige gartnere, med henblik på at få forslag til vedligeholdelse af de 

grønne områder. Vi har kun modtaget et tilbud fra den ene gartner som så er ca. 70.000 - 100.000 kr. dyrere end vores 

nuværende gartners tilbud.  

Vi har for dette år 2019 fastholdt entreprisen med vores nuværende gartner. 

 

Bestyrelsen ønsker en værdidiskussion om gartnerentreprisen omkring ”hvad, hvor meget og hvordan skal der 

vedligeholdes?”  

Vi har en billig gartner. Ønskes der en højere kvalitet, skal vi også betale for det. Ønsker vi samtidig en gartner som medtager 

alle opgaver i entreprisen bliver prisen naturligvis også højere.  

 

Klimaprojekt 

Bestyrelsens har deltaget i Fredensborgs Kommunes og Niras udarbejdelse af en ”kogebog” til grundejerforeninger, der 

arbejder med klimaprojekter. 

Som ”løn” for denne indsats fik vi udarbejdet projekt for Ullerødhave. 



Målet er at imødegå oversvømmelser, i lighed med dem som var under skybruddet i august 2010. 

Projektet fik vi i sommeren 2018 og det indebærer anlægsomkostninger på ca. 3 mio. kroner. 

 

Vi prioriterede to områder i foreningen og tog kontakt til Fredensborg Forsyning via kommunen. 

Det er Fredensborg Forsyning der har ansvaret for vores regnvandssystem. 

De foreløbige beregninger fra Fredensborg Forsyning viser at, projektet fra Niras ikke alene kan løse vores problem. 

Derfor vil det stadig være en stor arbejdsopgave for den kommende bestyrelse at komme med løsningsforslag, for at komme 

problemerne til livs.  
 

Skyggegener 
Der findes tæt beplantning både i vores egen og i naboforeningernes områder.  

Vi har i år indledt et samarbejde med Jellerød Have vedr. at få udtyndet bevoksningen i deres skov langs cykelstien ved 

Rypevænget. Det handler om at komme de skyggegener til livs som skoven forsager. 

Det har været et ganske fornuftigt samarbejde, som vi fortsætter med forhåbentlig i de kommende år.  

 

Træer langs Drosselvængets hoved- og stikveje 
Bestyrelsen har arbejdet på en plan for fornyelse af de sidste af de oprindelige træer langs Drosselvængets hoved- og 

stikveje. En plan som er den allersidste del af en tidligere besluttet plan, om at udskifte de træer i foreningen, som står helt tæt 

ved medlemmernes forhaver og carporte. Planen er også helt nødvendig på grund af stor risiko for ulykker, da fortovene flere 

steder er meget medtaget af rødderne fra træerne.  

Vi har haft tre gartnere til at vurdere projektet.  



På generalforsamlingen er vi klar til at fremlægge det billigste og bedste tilbud. 

 

 

Sociale arrangementer 

Sommerfesten blev aflyst grundet manglende tilslutning til at arrangere.  

Der afholdes to arrangementer i foreningen årligt. Sommerfest og fastelavn. Vi ønsker meget gerne en større deltagelse fra 

foreningens medlemmer til at arrangere de to arrangementer. En stor tak skal lyde til Margit fra DR 303 for at være tovholder 

på fastelavnsarrangementet her i 2019. 

Købmandsbygning 

En lille privat fond har, uden bestyrelsens viden, overtaget købmandsbygningen. Hvad planen er med denne, vides endnu 

ikke, men vi kontakter dem snarest for at få mere at vide om deres intentioner med bygningen.  

  

Bestyrelsens visioner for det kommende år. 

Vi fortsætter samarbejdet med Jellerød Have vedr. at få udtyndet bevoksningen i deres skov langs cykelstien ved 

Rypevænget. Det er givtigt for begge parter. 

 



Klimaprojektet bevæger sig ind i en retning hvor projektet skriftligt skal formuleres og vi er på vej til at søge fonde. Det er uden 

tvivl et projekt der vil kræve meget energi og gå på mod – hos en kommende bestyrelse.  

 

Vi ønsker at se nærmere på gartnerentreprisen og diskutere kvalitet kontra pris. 

De to sociale arrangementer: sommerfesten og fastelavn holder vi fast ved. Blot der er en eller flere tovholdere. Kontakt gerne 

bestyrelsen hvis du/I har lyst til at være tovholder eller blot ønsker at hjælpe til. 

Afholdelse af kommende generalforsamlinger vil vi gerne rykke tættere på nytår fx til afholdelse i januar/februar måned. Dette 

grundet i de udgifter der specielt måtte være forbundet til gartneropgaverne. Det er fordelagtigt at afholde en 

generalforsamling, kort tid efter et regnskabsårs afslutning.  

  

Bebyggelsens udseende 

Vi henstiller specielt til at man bruger de rigtige farvekoder til maling af facade, vinduer og døre. Farvekoderne står på 

foreningens hjemmeside. Der er flere carporte som trænger til vedligeholdelse. Det er ejerne selv som skal stå for 

vedligeholdelsen. Vi anbefaler man taler sammen og finder en løsning.  

 

Kommunikation til medlemmerne 



Vores platforme ulleroden.dk, ”Ulleroden” på Facebook og medlemmernes mailadresser er en god og nem måde at nå ud til 

medlemmerne på. Vi fornemmer at de fleste får besked når der sker noget. Ellers er man meget velkommen til at gå ind på 

ulleroden.dk – her ligger langt de fleste informationer, herunder også referaterne fra bestyrelsesmøderne.  

På sidste års generalforsamling besluttede vi at prioritere elektronisk kommunikation via hjemmesiden. Derfor har vi opdateret 

hjemmesiden med nyt layout og medlemsregistrering. I skrivende stund er 89 hustande ud af 104 registreret (86%). 2 af de 89 

hustande har tilkendegivet at de ønsker at modtage skriftligt materiale i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. Vi 

har på trods af opfordringer ikke hørt fra 15 hustande (14%). 

Man er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@ulleroden.dk. 

Dette var Bestyrelsens beretning. 

mailto:bestyrelsen@ulleroden.dk


GRUNDEJERFORENINGEN  ULLERØDHAVE 17-Mar-19

Resultatopgørelse og budget for 2018

INDTÆGTER regnskab 2018 budget 2018 noter til budget/regnskab
Kontingent 338.000,00 338.000,00 1625 kr. pr. rate
Andre indtægter 3.200,00 3.200 leje af telt , indbetalte kontingentrestancer

indtægter ialt 341.200,00 341.200,00

UDGIFTER
fællesareal 175.000,00 183.481,25 Kontrakt med gartner
andre arealudgifter 0,00 1.875,00 Bekæmpelse af mosegrise
snerydning 0,00 9.375,00 snerydning stier vinteren 2017 - 2018
uforudsete udgifter 0,00 20.000,00
fællesareal ialt 175.000,00 214.731,25

Generalforsamling, vedtaget
Fjernelse af basketbane 37.500,00 37.500,00                    Pkt. 5.1: Fjernelse af basketbane
plantning af ahorn 34.375,00 28.875,00                    Pkt.5.2.2 Plantning af ahorn
Græsslåning af eng 0,00 6.250,00                      Pkt. 5.4: Græsslåning af tidligere blomstereng
Opsætning af hjertestarter 0,00 7.000,00                      Pkt. 6.2: Opsætning af hjertestarter
forslag ialt 71.875,00 79.625,00                    

Fester
fastelavn 1.312,73 1.312,73
sommerfest 0,00 10.000,00
fester ialt 1.312,73 11.312,73

legepladser/ fællesskur
vedligeholdelse 0,00 10.000,00
nyanskaffelser 0,00 2.000,00
 ialt 0,00 12.000,00

Andre udgifter
div. småanskaffelser 80,00 1.000,00
administration 15.342,65 10.000,00 Bankgebyrer, hjemmeside, bestyrelsesmiddag, udgift 

1875 kr. til inddrivelse af kontingentrestancer
forsikring 6.991,76 8.000,00
andre udgifter ialt 22.414,41 19.000,00

Udgifter ialt 270.602,14 336.668,98

Overskud/underskud 70.597,86 4.531,02
fremført formue fra 2017 39.961,62 39.961,62
formue pr. dags dato 110.559,48 44.492,64



Balance 31/12 2018

Likvide midler:
kassebeholdning
Danske Bank
Liloide midler i alt

Andre aktiver :

kontingent restancer
andre tilgodehavender
Andre aktiver i alt

Aktiver i alt

status status
3.|-dec-l8

kr. 795,00
k. 109.764,48
kr. 110.559,48

kr.

kr.

kr. 110.559,48

31-dec-l7

kr. 795,00
kr. 39.166,62
kr. 39.961.62

kr. 2400

kr. 2.400

kr. 42.361,62

Formue:
ved periodens begyndelse

årets resultat

kr.

kr.

39.961,62

70.597,86

Passiver kr. {10.559,48

kr. 62.586,00

kr. -22.624,66

kr. 2.400

kr. 42.362

noter

Revisionspåtegning:
Undertegnede har ievideret årsregnskabet 2O1& for Grundeierforeningen Ullerødhave-
Revisionen har omfattet driftsregnskabet, bilag, kasse, konti i pengeinstitutter.
Regnskab og balance viser et retvisende billede af foreningens økonomiske stilling.

uuerødhave, den 5 t, zors M /;/-f*ÅJ



Forslag	1-1:		
Sammensætning	af	bestyrelsen	
	
	
“Vi	er	meget	glade	for	at	kunne	følge	med	i	livet	i	Ullerød	takket	være	jeres	online	
referater	og	beskeder	(desuden	sørger	vores	søde	og	super	hjælpsomme	naboer	
også	for	at	holde	os	også	underrettet!).	
	
Der	er	ikke	længe	til	næste	generalforsamling,	derfor	denne	e-mail.	Vi	har	nemlig	
et	forslag	til	bestyrelsens	sammensætning,	som	går	ud	på,	at	alle	hjørner	af	
Ullerød	fremover	kan	blive	repræsenteret:	hvert	vejstykke	skulle	blive	enige	om	
én	af	beboerne	som	bestyrelsesmedlem.	Vi	er	jo	for	mange	til,	at	alle	kender	alle,	
men	vi	tror,	mange	i	grundejerforeningen	ville	føle	sig	mere	ansvarlige	for	de	
fælles	anliggender,	hvis	de	kendte	en	i	bestyrelsen.	Og	ingen	forventes	at	være	i	
bestyrelsen	i	årevis,	det	kan	jo	'gå	på	omgang'.”	
	
Med	venlige	hilsener	
	
Fremsat	af	André-Jacques	Dodin	&	Karen	Overgaard	Dodin,	RY	216.	



	

Forslag	1-2:		
Underholdning	ved	Per	Rock	
	
“Ideen	er	til	vores	Sommer	vej	fest,	og	Per-Rock	er	en	fantastisk	underholdende	
og	dygtig	underviser	og	danser.	Vi	er	nogle	stykker	her	på	Rypevænget	som	har	
haft	deltaget	i	et	arrangement	med	ham	for	netop	et	år	siden.	
	
Her	er	så	et	tilbud	til	jer,	og	"jeres	træben"	:)			
	
Det	skal	være	en	glæde	at	komme	og	undervise	jer	i	dans	i	1½	time	til	august.	
Mener	det	var	det	,	du	sagde	
	
Vi	kan	lave	mange	former	for	dans:		Charleston,	Lindy	Hop,	Jitterbug,	Jive.	Alle	
dansene	er	sjove	og	uden	kast.		
Vi	kan	lave	noget	i	den	samme	genre,	som	de	du	oplevede	i	Helsingør.		
	
Et	estimat	for	2	til	helsingør:	kr	5.500		(i	telefonen,	der	sagde	jeg	kr	6000,	og	er	
nu	gået	kr	500	ned)		
	
Lad	mig	høre,	hvad	du	siger	til	dette.	
	
Jeg	er	åben	overfor	forslag		
	
Hilsen	
	
Per	Rock”	
	
Fremsat	af	Lars,	Ry	240	



 

Forslag 1-3:  
Etablering af festudvalg 
 
“Det er en god ide at grundejerne står for arrangementer. 
 
Jeg mener, det er en god ide at oprette festudvalg til sommerfest eller fastelavn 
på generalforsamlingen.” 
 
Fremsat af Bente, Dr 204 



	

Forslag	2-1:		
Fornyelse	af	træerne	langs	Drosselvænget	
	
Træerne	langs	Drosselvænget	er	blevet	op	til	10	-	12	meter	høje	og	har	op	til	50	-	
60	cm	tykke	stammer.	Træerne		står	helt	ned	til	1	meter	fra	skel	til	de	nærmeste	
naboer	og	carporte.	Højtliggende	trærødder	har	flere	steder	forskubbet	
fortovsfliser	–	med	deraf	følgende		gener	og	risiko	for	faldulykker.	Der	er	træer,	
der	dækker	for	gadelyset,	og	træer,	der	står	udsat	med	risiko	for	stormskader	på	
nabobygninger	mm.	
	
Træerne	tager	desuden	meget	lys	og	luft	fra	huse,	forhaver	og	carporte,	og	flere	
af	dem	giver	deres	naboer	et	stort	arbejde	med	at	rydde	op	efter	nedfald.		
Fornyelse	af	beplantningen	er	kort	sagt	nu	nødvendig.		Fornyelsen	er	desuden	
sidste	del	af	udskiftning	af	vejtræer	i	foreningens	træer,	ligesom	det	allerede	er	
sket	langs	alle	stikvejeneog	på	Rypevængets	hovedvej.	
Fældning	af	de	store	træer,	der	står	så	tæt	på	bebyggelse	og	ud	mod	offentlig	vej,	
som	det	er	tilfældet,	kræver	professionel	kunnen,	udstyr	og	forsikring.		
	
Plan	A:		
Beplantningen	fornyes	og	skader	udbedres	i	2019	
	
I	budget	2019	afsættes	til	fornyelsen:	 	 	 	 114.250,00	kr.	
(Fældning	og	bortkørsel	af	40	træer:	19.000,		
Rodfræsning	og	genopretning	(16	stk):	8.750,		
nødvendig	omlægning	af	fliser	(ca.	49	m2):	30.625	kr.	
Indkøb	af	kugleahorn	19	stk.:	35.625,		
plantning	og	opbinding:	20.250)	
	
	
Plan	B:		
Træer	fældes	og	skader	udbedres	i	2019,	nyplantning	af	træer	i	2020	
I	budget	2019	afsættes	 	 	 	 	 	 			58.375,00	kr.	
(Fældning	og	bortkørsel	af	40	træer:	19.000,		
Rodfræsning	og	genopretning	(16	stk):	8.750,		
nødvendig	omlægning	af	fliser	(ca.	49	m2):	30.625	kr.)	
	
I	2020	indkøbes	og	plantes	kugleahorn.	
I	budget	2020	skal	der	afsættes	til		fase	2:			 	 	 		55.875,00	kr.*	
(Indkøb	af	19	kugleahorn:	35.625,	Plantning	inkl.	Opbinding	20.250),		
	
*Pris	er	fast	i	2019,	derefter	kan	der	komme	prisstigninger.	
								
	
Fremsættes	af	bestyrelsen	



Forslag	2-2:		
Etablering	af	skybrudsrende	mellem	RY238	og	RY239	
	
Første	skridt	I	forbindelse	I	klimatilpasning	forslår	bestyrelsen	at	vi	starter	med	
at	etablere	en	skybrudsrende	mellem	RY238	og	RY239.	Det	var	nemlig	i	område	
3	vi	var	mest	udsatte	under	skybruddet	I	2010.	Det	grønne	område	mellem	de	to	
stikveje	på	Rypevænget	har	tilsyneladende	ikke	samme	problem	som	vi	ser	i	
område	1	med	blankt	vand	i	perioder.	Heller	ikke	under	skybruddet	i	2010	stod	
der		vand	på	området	mellem	de	to	RY	stikveje.	Der	kan	være	tale	om	bedre	
dræningsforhold.	
	
I	henhold	til	materialet	i	bilag	1	vil	den	samlede	omkostning	til	en	sådan	rende	
løbe	op	i	30.000	kr.	
	

  
	
	
	
Fremsættes	af	bestyrelsen	



Forslag	2-3:		
Hensættelse	til	klimafond	
	
I	kraft	af	stigende	udfordringer	med	klimatilpasning	og		på	grund	af	vores	
beliggenhed	forenden	af	et	større	område	inden	udledning	til	recipient	foreslår	
bestyrelsen	at	vi	påbegynder	henlæggelser	til	klimatilpasning	(se	evt	bilag	1).	
	
Alene	de	initiativer	som	er	beskrevet	i	bilag	2	løber	op		i	godt	3	mio	kr.	Derfor	
ønsker	vi	i	bestyrelsen	at	påbegynde	hensættelser,	som	således	vil	kunne	bruges	
til	medfinansiering	af	initiativerne.	
	
Dette	initiativ	står	selvsagt	ikke	alene.	Den	kommende	bestyrelse	og	bestyrelser	i	
årene	fremover	kommer	sandsynligvis	til	at	arbejde	med	klimatilpasning	
sammen	med	nabogrundejerforeninger,	vejmyndigheder,	Fredensborg	
Forsyning	og	Fredensborg	Kommune.	Det	er	rimeligt	at	antage	at	vi	ikke	kan	
totalfinansiere	løsninger	via	fondsansøgninger	alene.	
	
På	den	baggrund	ønsker	vi	at	afsætte	kr	20.000,-	til	en	klimafond.	
	
Fremsættes	af	bestyrelsen	



GRUNDEJERFORENINGEN  ULLERØDHAVE 21/03/19

Resultatopgørelse og budget for 2018

INDTÆGTER regnskab 2019 budget 2019 noter til budget/regnskab
Kontingent 343.200,00 1650,- kr halvårligt per medlem
Andre indtægter 3.200,00 leje af telt , indbetalte kontingentrestancer

indtægter ialt 0,00 346.400,00

UDGIFTER
fællesareal 183.500,00 Kontrakt med gartner
andre arealudgifter 1.875,00 Bekæmpelse af mosegrise
snerydning 9.375,00 snerydning stier vinteren 2017 - 2018
uforudsete udgifter 20.000,00
fællesareal ialt 0,00 214.750,00

Generalforsamling, vedtaget
Kugleafhorn Drosselvænget 114.250,00 Forslag 2-1

Skybrudsrende 30.000,00 Forslag 2-2
Klimafond 20.000,00 Forslag 2-3
forslag ialt 0,00 164.250,00

Fester
fastelavn 2.283,31 2.283,31
sommerfest 10.000,00
fester ialt 2.283,31 12.283,31

legepladser/ fællesskur
vedligeholdelse 0,00 10.000,00
nyanskaffelser 0,00 2.000,00
 ialt 0,00 12.000,00

Andre udgifter
div. småanskaffelser 1.000,00
administration 250,75 10.000,00 Bankgebyrer, hjemmeside, bestyrelsesmiddag
forsikring 8.000,00
andre udgifter ialt 250,75 19.000,00

Udgifter ialt 2.534,06 422.283,31

Overskud/underskud -2.534,06 -75.883,31
fremført formue fra 2018 110.559,48 110.559,48
formue pr. dags dato 108.025,42 34.676,17



Bilag	1:	Få	styr	på	vandet	
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Indhold

2. Indledning
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4. Find løsninger

LØSNINGER
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5. Igangsæt 
klimatilpasning 

HVEM SKAL I TALE MED?

s. 55 

58
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information s. 62

3. Identificér symptomer 
og forstå årsager

SYMPTOMER      ÅRSAGER
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Forstå årsager

s. 8

9

10

21



31. Læsevejledning

SYMPTOMER      ÅRSAGER

73. Identificér symptomer og årsager

Højtstående grundvand
- Vinterhalvåret/Hele året

Længerevarende regnperioder
- Efterår/vinter

Længerevarende regnperioder
- Efterår/vinter

Skybrud
- Sommer

Stormflod
- Efterår/vinter

Længerevarende regnperioder
- Efterår/vinter

Skybrud
- Sommer

Tøbrud
- Forår/vinter

Stormflod
- Efterår/vinter

Længerevarende regnperioder
- Efterår/vinter

Skybrud
- Sommer

Stormflod
- Efterår/vinter

Tøbrud
- Forår/vinter

Højtstående grundvand
- Vinterhalvåret/Hele året

Længerevarende regnperioder
- Efterår/vinter

Skybrud
- Sommer

Tøbrud
- Forår/vinter

Længerevarende regnperioder
- Efterår/vinter

Skybrud
- Sommer

Stormflod
- Efterår/vinter

Skybrud
- Sommer

Tøbrud
- Forår/vinter

S
Y
M
P
T
O
M
E
R

Å
R
S
A
G
E
R

Vand fra kloak i vej løber ind på 
grund

Vand løbende på terræn fra nabo-
grund

Havvand ind til bygning Vand fra å/sø løber ind på grund

Vej

Vand gennem revner i kælder

Vej

Vand op af gulvafløb/toilet i kælder Vand fra vej løber ind på grundVand stående i lavpunkt på grund

Denne guide er en hjælp til private 
grundejere og grundejerforeninger, 
o igforeninger m. . i ampen  mod 
imaet. 

om aggr nd for pro e tet er en 
r e gr nde erforeningsmed em-
mer  som ar ar e det med imati -
pasning i deres gr nde erforening  
blevet interviewet. Citater herfra er 
ti  inspiration sat ind d a gte steder 
i guiden. 

iden er s a t i samar e de med 
tre gr nde erforeninger i redens-
borg Kommune. Gennem et forløb 
af tre or s ops er der d i et fire 
reds a er  som an pe gr nd-
e erforeninger med at i e ogere 
på deres ima dfordring og on re-
te handlemuligheder. 

e edning i an ende se af reds a
er ne er derefter omsat ti  denne 

guide. 

ed at gå frem i g iden ét apite  og 
reds a  ad gangen med dgangs-
p n t i eres egne dfordringer  får 
I trin ist ygget iden på  som g r 
er i stand ti  at forstå dfordringer 
og m ige sninger  sti e de rigtige 
sp rgsmå  og i r s tte eres egen 

imati pasning. 

1. Læsevejledning

24 4. Find løsninger

Højtstående 
grundvand

6. Omfangs-
    dræn

2. Regnbed 3. Faskine

3. Faskine

6. Omfangs-
    dræn

6. Omfangs-
    dræn

6. Omfangs-
    dræn

13. Rende

13. Rende

12. Græs-
      lavning

12. Græs-
      lavning

14. Vådbassin13. Rende

8. Grøft

8. Grøft

15. Tørbassin

15. Tørbassin

15. Tørbassin

17. Pumpe

17. Pumpe

17. Pumpe

17. PumpeLængerevarende 
regnperioder

Skybrud

Primære løsningerSymptom/ÅrsagL
Ø
S
N
I
N
G
E
R 

Højtstående 
grundvand

Vand gennem revner i kælder ved...

Vand stående i lavpunkt på grund ved...

Længerevarende 
regnperioder

Sekundære løsninger          

24 4. Find løsninger

LØSNINGER

HVEM SKAL I TALE MED?

56 5. Igangsæt klimatilpasning

H
V
E
M

S
K
A
L

I

T
A
L
E

M
E
D
?

Løsning

Kommune

Forsyning

Nabogrund-
ejerforeninger

Eksterne 
rådgivere

Politi

Nabogrundejerforening

Forsyning

Kommune

§

Byggetilladelse

Bygningskon-
struktør: Statiske 
beregninger ift. 
tagets/spærrenes 
bæreevne

Godkendelse ift. 
trafi si er ed

Godkendelse ift. 
trafi si er ed

Rådgivende inge-
niør/kloakmester: 
Hydraulisk dimen-
sionering evt. ved 
brug af ”LAR”-reg-
neark (nedsivning) 
eller Regnræk-
ke-regneark (uden 
nedsivning) (SVK/
IDA)
Evt. landskabsarki-
tekt om plantevalg

Rådgivende inge-
niør/kloakmester: 
Hydraulisk dimen-
sionering evt. ved 
brug af ”LAR”-reg-
neark eller Regn-
række-regneark 
(SVK/IDA)

Kloakmester/VVS: 
Dimensionering og 
rigtig placering ift. 
tagned  og a  
fra stue/1. sal

Entreprenør (gerne 
med både kloakme-
ster, anlægsgartner 
mv. ) Dimensio-
nering af dræn, 
drænkasse og 
skråningsanlæg i 
udgravningen

Rådgivende inge-
niør/kloakmester: 
Hydraulisk dimen-
sionering evt. ved 
brug af ”LAR”-reg-
neark (nedsivning) 
eller Regnræk-
ke-regneark (uden 
nedsivning) (SVK/
IDA)
Evt. landskabsarki-
tekt om plantevalg

Rådgivende 
ingeniør/kloakme-
ster: Hydraulisk 
dimensionering 
evt. ved brug af 
”LAR”-regneark 
(nedsivning) 
(SVK/IDA)

Forsyningen kan 
sidde inde med 
ydra is  iden og 

evt. model

Hvis vandet ledes 
til en anden na-
bogrund skal det 
tinglyses

Går vejen gennem 
ere gr nde erfor-

eninger så r om 
der evt. skal laves 
e ede på e e e-
en  i et åde er 
godt ift. and ånd-
tering og ensartet 
udseende.

Går vejen gennem 
ere gr nde er-

foreninger så r 
om grøften skal 
fortsætte langs 
e e e en

Hvis der drosles til 
regnvandskloakken, 
spørg forsyningen 
om tilslutnings-
punkter

Tilslutningspunkter 
til regnvandsklo-
akken

Hvis der drosles til 
regnvandskloaken, 
spørg Forsyningen 
om tilslutnings-
punkter. Forsynin-
gen kan sidde inde 
med ydra is  
viden og evt. model

Forsyningen kan 
sidde inde med 
ydra is  iden 

og evt. model

Miljøafdeling: Ned-
sivningstilladelse

Miljø afd: nedsiv-
ningstilladelse
Evt. tilslutningstilla-
delse ved overløb til 
regnvandsledning.
OBS på gældende 
afstandskrav til 
f.eks. bygninger 
og drikkevandsbo-
ringer

Miljøafdeling: Til-
slutningstilladelse 
til regnvandskloak-
ken, eller udled-
ningstilladelse til 
f.eks. grøft

Miljøafdeling: Ned-
sivningstilladelse
e afde ing  rafi -

godkendelse

Miljøafdeling: 
Nedsivningstilla-
delse og gravetil-
ladelse

5. Højvands-
    lukke

6. Omfangs-
    dræn

7. Vejbed 8. Grøft1. Grønt tag 3. Faskine2. Regnbed 4. Regnvands-
    beholder

Forsyning

KØREPLAN

6 2. Indledning

K
Ø
R
E
P
L
A
N

1 Identificér symptomer og forstå årsager 

2 ind løsninger

3 Skitsér løsninger og placering i jeres grundejerforening

 ndersøg krav og behov for tilladelser i forhold til realisering

 Planlæg implementering på kort og lang sigt 
  få eventuelt et-to uforpligtende tilbud fra en relevant rådgiver
 
6 Præsentér plan på generalforsamling 

 Gå i dialog med kommune, forsyning, nabogrundejerforening og 
   rådgivere efter behov

De fire redskaber

et f rste reds a   rep an  es ri er 
en proces som I an f ge idere  når I 
er ommet gennem g idens f rste tre 
reds a er og er e et ogere på eres 
dfordringer  sninger  og ad det r -
er af ti ade ser  dia og m .  

et andet reds a   ymptomer  år-
sager  s tter fo s på de symptomer 
på s  a e  e  og gr nne områder  
som imare aterede o ers mme ser an 
forårsage. 

et tred e reds a   sninger  estår 
af en o ersigt o er  m ige ima s-
ninger  som an an endes ti  at ge de 
rigtige singer i for o d ti  de fors e ige 
symptomer og årsager. 

et f erde reds a   em s a  I ta e 
med   es ri er  em I s a  ta e med 
 og om ad  i for inde se med rea ise-

ring af de en e te sninger i imati pas-
ningen.

  

Hvis du mister overblikket, så se på 
”kapitel-guiden” nederst på siden.



4 2. Indledning

Fælles opgave og ansvar 

”Jeg tænker, at det er en fælles opgave at sikre 
os. Vi har en lang tradition for at etablere fælles-
skab, når det drejer sig om vejrlige situationer. 
De her klimaekstremhændelser sker oftere. Der 
skal noget forebyggelse til.” 



52. Indledning

2. Indledning

Klimaforandringer og 
grundejerforeninger

å gr nd af forandringer i imaet 
får i mere og raftigere ned r og 
raftigere storme  som an s a e 

o ers mme se af ores gr nde og 
se. 

e terne af disse imare aterede 
o ers mme ser er i sidste ende en 
dfordring  som rammer den en e te 

gr nde ers o ig og pengep ng. 

Oversvømmelser på egen grund 
er rent juridisk grundejerens 
eget ansvar. 

et er derfor op ti  den en e te 
gr nde er  e ent e t i samar e -
de med naboer eller grundejer-

foreningen  at se dfordringerne 
med o ers mme ser.

Målet med denne guide er at 
understøtte grundejere på fore-
ningsniveau med at tage aktion 
og blive selvkørende, når det 
kommer til klimatilpasning. 

iden an åde ses af den en-
e te gr nde er og i for inde se med 

gr nde erforeningsar e de. et an-
efa es at s tte sig ere sammen og 

an endes g iden som dia ogreds a . 

imare aterede o ers mme ser 
går typis  på t rs af gr nd  s e  
og ans ar  derfor an den en e te 

grundejer eller grundejerfore ning 
i e dfordret i for o d ti  at nne 
se e e pro emati en a ene. 

em I er do er an inddrage i 
dia og og rådgi e er os om ring 
eres dfordringer og sninger  står 
der mere om sidst i g iden. 

Workshop-kit 

I for inde se med pro e tet er der 
d i et et or s op it  som også 
an an endes. et estår af tre 

po erpoint pr sentationer  samt de 
fire reds a er  som også er es re et 
i guiden. Materialet er tilgængeligt på 

I .d .    
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K
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A
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1 Identificér symptomer og forstå årsager 

2 Find løsninger

3 Skitsér løsninger og placering i jeres grundejerforening

4 Undersøg krav og behov for tilladelser i forhold til realisering

5 Planlæg implementering på kort og lang sigt 
  (få eventuelt et-to uforpligtende tilbud fra en relevant rådgiver)
 
6 Præsentér plan på generalforsamling 

7 Gå i dialog med kommune, forsyning, nabogrundejerforening og 
   rådgivere efter behov



2. Indledning

Det første redskab i guiden er 
denne køreplan. Den kan anven-
des som huskeliste i forhold til, 
hvilke trin det kan anbefales at 
gå igennem, når I arbejder med 
klimatilpasning. 

n terne an  som g iden  gen-
nemgås i r ef ge  I an ar e de 
med ere trin samtidigt e er der an 
opstå e o  for at gen es ge tid ige-
re p n ter igen.

e e af rep anen r er d o er 
den hjælp I får i guiden. Guiden 
inde o der så edes i e e semp er på 
s itser af p acering af sninger  e er 
oplæg til materiale til en generalfor-
sam ing. 

1 Identificér symptomer 
og forstå årsager

rst ser I på on rete symptomer 
på o ers mme se af enten s e er 
dearea er. ymptomer er nemme at 

a se og r er i e s r ig fag ig
iden. I g iden er pes I ti  at 

de de fors e ige symptomer sam-
men med en e er ere årsagerne ti  

imare aterede o ers mme ser.

2 Find løsninger

i  at finde sninger an ender I 
s emaet med sninger og snings-
ata oget ti  at  finde frem ti  i e 
sninger  der er egnede i de en e te 
om inationer af symptomer og år-

sager  som er re e ante for er.

3 Skitsér løsninger og 
placering i jeres grund-
ejerforening

år potentie e sninger er identifi-
ceret  s itseres de m ige p aceringer 
på gr nde erforeningens area er. er 
an endes det ortmateria e og data  
som I ar indsam et nder de f rste 
trin  ti  at nderst tte p aceringen i 
terræn mv.

4 Undersøg krav og be-
hov for tilladelser for-
hold til realisering

e en e te sninger ar  a t efter 
deres p acering og f n tion  estem-
te ra  og e o  for ti ade ser. i  
at danne o er i  o er dette r ges 

em s a  I ta e med s emaet.   

5 Planlæg implemente-
ring på kort og lang sigt

år I ar fået o er i  o er sninger  
s itser og e o  for ti ade ser m .  
er det m igt at p an gge igangs t-
te se og rea isering på ort og ang 
sigt. 

er an det an efa es at få et e er to 
uforpligtende tilbud fra nødvendige 
rådgi ere  som an nderst tte d-
gettering og sti ingtagen ti  onomi.

6 Præsentér plan på 
generalforsamling

ennemgang af processens f r-
ste fem trin gi er åde forståe se 
for  i e dfordringer  der s a er 
gr nde erforeningens pro emer  

i e sninger der er re e ante at 
r ge  samt ad de r er af dia-
og  ti ade ser og onomi is der 
er indhentet tilbud på arbejdet).

Dermed har I et godt grundlag for at 
frem gge sagen på en genera for-
sam ing. 

ed den opnåede iden an I åde 
for are  ad der s a  ti  for at se 
foreningens dfordringer  men også 

ad der er årsager ti  dem. ed 
en p an for rea iseringen på ort og 

ang sigt i er es tningerne mere 
åndgri e ige og o ers e ige.

7 Gå i dialog med kom-
mune, forsyning, na-
bogrundejerforening og 
rådgivere efter behov

ste s ridt i processen estår af 
dia og med e sempe is omm ne  
forsyning  na ogr nde erforeninger 
eller rådgivere alt efter udfordringer-
nes ara ter og e o .    
  

God fornøjelse!  

Mere information 

e s.  or i gi er inp t ti  gode 
emmesider  or I an s ge mere 

information.



8 3. Identificér symptomer og forstå årsager

3. Identificér symptomer og forstå årsager

I for inde se med imare aterede 
o ers mme ser an det re s rt 
at gennems e  ad der er det 
egent ige symptom og den fa tis e 
årsag ti  en o ers mme se  og ad 
man s a  sti e op.  

eds a et ti  symptomer og årsager 
inde o der de mest a minde ige 
symptomer på se  a er  e e og 
gr nne områder forårsaget af ima-
re aterede o ers mme ser. 

eds a et per ti  at tage det 
f rste s ridt i for o d ti  at afd e  

i e dfordringer I  som gr nde er
grundejerforening, har, og hvad der 
er årsag årsager ti  dem.

fd ningen af symptomer og år-
sager nger t i tsomt sammen  
og ert symptom an re forårsa-

get af en e er ere af de fem årsager 
ti  imare aterede o ers mme ser. 

en der er fors e  på  ornår de 
en e te årsager typis  er i spi . -
sempe is er s y r d et sommer
f nomen og t r d et forårs inter 
fænomen.

å derfor s a  I o er e e  ornår 
symptomerne typis  op e es.   

å den måde indsn res m ig e-
derne  og I i er ogere på  i e 

imare aterede dfordringer I som 
gr nde ere og eres gr nde erfore
ning står o erfor. 

år I ar indsn ret  i e m ige 
symptomer og årsager  der an re 
gr nd ti  eres o ers mme ser  an 
I a ificere og e r fte eres teori 

Højtstående grundvand Længerevarende regnperioder Skybrud Stormflod Tøbrud

Overordnet har klimarelaterede oversvømmelser fem årsager

yder igere ed at se på en r e 
fors e ige ortdata o er eres eget 
geografis e område og fa tis e for-
o d. isse ortdata igger o ent igt 

tilgængelige.

et står der mere om på de n ste 
sider. 



93. Identificér symptomer og forstå årsager

Højtstående grundvand
 inter a året e e året

Længerevarende regnperioder
 fterår inter

Længerevarende regnperioder
 fterår inter

Skybrud
- Sommer

Stormflod
 fterår inter

Længerevarende regnperioder
 fterår inter

Skybrud
- Sommer

Tøbrud
 orår inter

Stormflod
 fterår inter

Længerevarende regnperioder
 fterår inter

Skybrud
- Sommer

Stormflod
 fterår inter

Tøbrud
 orår inter

Højtstående grundvand
 inter a året e e året

Længerevarende regnperioder
 fterår inter

Skybrud
- Sommer

Tøbrud
 orår inter

Længerevarende regnperioder
 fterår inter

Skybrud
- Sommer

Stormflod
 fterår inter

Skybrud
- Sommer

Tøbrud
 orår inter

S
Y
M
P
T
O
M
E
R

Å
R
S
A
G
E
R

Vand fra kloak i vej løber ind på 
grund

Vand løbende på terræn fra nabo-
grund

Havvand ind til bygning Vand fra å/sø løber ind på grund

Vej

Vand gennem revner i kælder

Vej

Vand op af gulvafløb/toilet i kælder Vand fra vej løber ind på grundVand stående i lavpunkt på grund
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Undersøg, hvad der skaber symptomerne

er es ri es en r e data ort  
som d fra eres on rete geografi-
s e områder an r ges ti  at nder-
s ge og e r fte eres teorier om  
eres symptomer og årsagerne erti .  

a iteten af de o ent igt ti g nge-
ige data  som er re e ante i for o d 
ti  imati pasning i gr nde erforenin-
ger  arierer. et s y des prim rt  at 
de tilgængelige data er udarbejdet 
ti  strategis  p an gning på stats  
regions  e er omm neni ea . 

Som grundejere har I behov for en 
st rre deta eringsgrad af data. et 
an de ti g nge ige data i e a tid 

honorere. I det følgende er detalje-
ringsni ea  an ende ig ed og or 
de an findes es re et for de en e -
te typer data. e de n nte data er 
eregnede og e er mode erede  og 
e ftet med en is si er ed. 

gne erfaringer data  som i eder  
o ser ationer os . er derfor igtige 
for at forstå eres dfordringer  idet 
de er dtry  for ir e ig eden   og 
i e eregnet og estimeret gennem 
en model.

Terrændata 
Terrændata kan I bruge til at forstå  
hvor vandet naturligt løber hen.

Terrændata viser  ordan o er aden 
i et område er, og hvad der ligger høje-
re eller lavere end andet. 

e o ent igt ti g nge ige terr ndata 
er den ygninger. atas ttet ar en 
orisonta  op sning på  m   m. 

et er i e m igt at indsti e inter a et 
på s a aen på signat rfor aringen. a 
s a aen er sat ti  e e anmar  er det 
s rt at se ariationer  når man oomer 
ind på gr nde erforenings ni ea . 

Derfor er det en fordel at bruge den 
indsti ing  der edder ygge ort  
som ist på i edet nedenfor. 

Mere viden og data 

er findes mange emmesider  som 
an pe med data og iden om 
imati pasning. 

e mere på s.      

Vejledning 

. oom ind på det område i anmar  der ns es nders gt 

. I enstre side af s rmen er der en men ar med de fors e ige data. ry  på 
den nedad endte tre ant d for aggr nds ort   

3. I ndermen en ges ygge ort

Terrændata findes som webgis på følgende link: 
ttp mi oegis.mim.d spatia map profi e mi oegis imati pasningsp aner
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Strømningsveje 
Strømnings veje kan I bruge til at 
nders ge  or andet fra gr nde er-

foreningen løber hen, om der løber 
vand ind til grundejerforeningen fra 
om ring iggende area er og or det er 
m igt at ede and en  så det i e g r 
s ade  e sempe is ed at eta ere et 
dige  så str mnings e ene ndres. 

Strømningsveje viser, hvordan vand 
er på ordo er aden  når det regner 

raftigt. 

tr mnings e ene er indde t i far er 
efter  or stort et area  der idrager 
ti  str mmen af and. tr mnings e-
e mindre end  a er i e o ent igt 
ti g nge ige. et etyder potentie t  at 
I i e an se  ordan andet str mmer 
indenfor eres gr nde erfore nings area . 

Vejledning

. oom ind på det område i anmar  der ns es nders gt

. I enstre side af s rmen er en men ar med fors e ige data. ry  på den 
nedad endte tre ant d for eregninger fra   

3. I ndermen en ges tr mnings e ens op andst rre se

Bluespots 
Bluespot-kortet kan I bruge til at 
finde gr nde erforeningens a t iggende 
områder  som risi erer at i e o er-
s mmet ed raftig regn. 

Bluespots viser, hvor i terrænet 
andet i  sam e sig nat r igt. espots 
an a e isse af ige ser fra ir e ig e-

den  fordi mode en i e medtager a  
ti  oa en  or andet an e ned. 

espot eregninger er a et på ag-
gr nd af terr ndata  og som es re et 
nder dem  er ygninger i e med. 
erfor an I op e e  at der er and  
or I i ir e ig eden a drig ar op e et 

det e er or der er en ygning.
 
rods disse fe  gi er espots et godt 

o er i  o er områder  som potentie t 
i  i e o ers mmet.

Vejledning

. oom ind på det område i anmar  der ns es nders gt.

. I enstre side af s rmen er der en men ar med de fors e ige data. ry  på 
espot  

3. I den ar  der ommer frem an man s r e på or meget regn der s a  fa de  
på terr net. n  års nde se en regn nde se der statistis  set ommer én 
gang ert . år  er ca.  mm. ens en  års nde se er ca.  mm. 

Strømningsvejedata findes som webgis på følgende link: 
ttp mi oegis.mim.d spatia map profi e mi oegis imati pasningsp aner

Bluespotdata findes som webgis på følgende link: 
ttp mi oegis.mim.d spatia map profi e mi oegis imati pasningsp aner
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Grundvand 
Grundvandskortet kan I bruge til 
at se  om tstående gr nd and er en 
udfordring for jer, og om der dermed er 

sningsmetoder  der i e an r ges  
såsom nedsi ning. 

Grundvandskortet viser, hvor tæt det 
terr nn re gr nd and står på terr n. 

r nd ands ortet er a et d fra ereg-
ninger i en andsd ende mode  med 

en orisonta  op sning på  m   
m  som er meget groft. ode en tager 
i e de for e sempe is dr n om ring 
ygninger. 

r nd ands ortet er a tså for ndet med 
en is si er ed. et gi er dog stadig 
en god indi ation af terr nn re gr nd-
andsfor o d. et terr nn re gr nd and 

for entes at stige frem mod år  som 
f ge af imaforandringerne.

Vejledning

. oom ind på det område i anmar  der ns es nders gt.

. I enstre side af s rmen er der en men ar med de fors e ige data. ry  på 
r nd and  

3. I ndermen en ges err nn r gr nd andsstand . ry  på den 
nedad endte tre ant for at se signat rfor aringen.

Grundvandsspejlsdata findes som webgis på følgende link: 
ttp mi oegis.mim.d spatia map profi e mi oegis imati pasningsp aner

Mere viden og data 

”En væsentlig ting er grundvandets placering. 
Hvor det er? Det har ikke været muligt at 
finde ud af. De data, der findes tager jo ikke 
udgangspunkt i den enkelte bebyggelse. Det 
gælder kommuner og større områder. For mig 
har det ikke været muligt at finde tal for vores 
bebyggelse.” 
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Stormflod 
Stormflodskortet kan I bruge til at 
nders ge om årsagen ti  et symptom er 

havvand. 

Kortet viser o ers mme se fra a et 
som f ge af ere andstand forårsaget 
af enten storm e r og e er imaforan-
dringer. et iser a tså  or t a et 
an stige  f r I i er o ers mmet. 

Det er primært relevant for 

gr nde erfore ninger e iggende i ystn -
re områder  men an også re re e ant 
for gr nde erforeninger  der igger angs 
et and  re ati t t t ed ysten. 

rem mod år  for entes a and-
standen at stige med ca.  m. erti  om-
mer raftigere storme med ti s arende 
st rre o ers mme ser. 

Stormflodsdata findes som webgis på følgende link: 
ttp mi oegis.mim.d spatia map profi e mi oegis imati pasningsp aner

Vejledning

. oom ind på det område i anmar  der ns es nders gt.

. I enstre side af s rmen er der en men ar med de fors e ige data. ry  på 
a stigning  

3. I den ar  der ommer frem an man s r e på or meget a et stiger. 

© eter c e agen erg I
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Jordart 
Jordartskortet kan I bruge i forbin-
de se med a g af sninger  som er 
af ngige af nedsi ning. et an også 
a e etydning for m ig eden for at få 

en nedsi ningsti ade se fra omm nen. 

Jordartskortet viser, hvor hurtigt 
and an si e ned i orden i et område. 

I sand og gr s si er and rtigt ned. I 

er ar and s rt ed at si e ned  og 
ordarts ortet an derfor sammen med 
gr nd ands ortet  for are  orfor 
e sempe is der står and på en gr s-
plæne. 

ordarts ortet er indde t i ce er på  
m   m og rdien er for de erste 
25 cm af jordlaget. 

Historiske kort
Historiske kort kan I bruge til at un-
ders ge nat r ig ydra i  det i  sige 

or der engang ar ret s er og åer  
som n  er dr net. 

gger I disse ag sammen med e -
sempe is str mnings ortet  er der ofte 
en for ende sammen ng. 

Historiske kort - i form af de Høje 

e er a e må e ords ort  viser 
anmar  i en o ds is  og 

 f r mange af ores pro-
ins yer e  d ygget. 

istoris e ort an gi e nyttig infor-
mation om gamle grøfter, vandhuller 
og moser  som i dag er dr nede. et 
er ofte de steder  som o ers mmes 
ed raftig regn i dag.

Jordartskortet findes som webgis på følgende link: 
ttp mi oegis.mim.d spatia map profi e mi oegis imati pasningsp aner

 

Vejledning

. oom ind på det område i anmar  der ns es nders gt.

. I enstre side af s rmen er der en men ar med de fors e ige data. ry  på 
den nedad endte tre ant d for ed r

3. I ndermen en ges ydra is  edningse ne . ry  på den nedad endte 
tre ant for at se signat rfor aringen

Målebordsblade findes som webgis på følgende link: 
ttp mi oegis.mim.d spatia map profi e mi oegis imati pasningsp aner

Vejledning

. oom ind på det område i anmar  der ns es nders gt.

. I enstre side af s rmen er der en men ar med de fors e ige data. ry  på 
den nedad endte tre ant ed istoris e aggr nds ort  

3. I ndermen en ges det ns ede ort. rsta ene er angi et d fra ert 
ort.
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Matrikelkort 
Matrikelkortet kan I bruge til at 
får o er i  o er e endomsgr nser og 
nders ge  em der e er den ord  I 

e ent e t gerne i  a ede eres and ti  
e er or I an se  at der ommer and 
ind i eres område fra. 

Matriklekortet viser e endomsgr n-
ser og e rettig eder.

Klimatilpasningsplan 

omm nes imati pasningsp an 
es ri er de ti tag  omm nen p an-
gger i for o d ti  at im degå ima-

forandringer og red cere risi oen for 
o ers mme se. 

I mange omm ner er imati pas-
ningsp anen en de  af omm nep an
en  og an findes er nder som et 
tema .

imati pasningsp anen orienterer om 
on rete pro e ter i dpegede risi o-

områder i omm nen. 

Det kan anbefales, at I orienterer 
jer om, hvorvidt jeres grundejer-
forening ligger i et udpeget risi-
koområde, og om der eventuelt 
er planlagte eller igangværende 
projekter i grundejerforeningens 
område. 

imati pasningsp anen an findes på 
omm nens emmeside.

Spildevandsplan 

Kommunens spildevandsplan er 
relevant for grundejerforenin-
gers egen klimatilpasning, da 
kommunens klimatilpasningsplan 
omsættes til praksis heri.

pi de andsp anen an inde o de 
op ysninger om  or andet er 
en og i e r r  der findes i gr nd-

ejerforeningen. 

en an også inde o de ort  der 
iser de en e te oa op ande og 

det o ent ige oa system. ri ate 
sti edninger  oa r r og dr n e et 
af gr nde erforeninger er i e ist på 
p anens ort. 

Spildevandsplanen indeholder 
også oplysninger om, hvilke 
indsatser, der er planlagt for en 
kortere årrække. Her kan I se, 
om der er planlagt indsatser i 
grundejerforeningens område. 

pi de andsp anen an findes på 
omm nens emmeside.  

Vejledning

. oom ind på det område i anmar  der ns es nders gt.

. I enstre side af s rmen er der en men ar med de fors e ige data. ry  på 
den nedad endte tre ant d for dm. gr nser  

3. I ndermen en ges matri e ort med den stregfar e der ns es.

Matrikelkort findes som webgis på følgende link: 
ttp mi oegis.mim.d spatia map profi e mi oegis imati pasningsp aner

et an s a e ar ed o er  em der 
egent ig ar ans aret for en o er-
s mme se  da det er den gr nde er  
o ers mme sen fore ommer os  der 
er ans ar ig for åndtering af den. 
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Mere viden og data

”Naboen, der har boet her længere end os, 
han har billeder fra, da vores unger var 10-12 
år. Hold da kæft, der var meget vand. Der har 
altid været vand, hvis du forstår. Men vi har 
ikke målinger på, hvor meget grundvandspej-
let er steget. Men det kom ikke så langt op til 
naboen dengang.” 
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Egne data og erfaringer

gne data an re i eder og an-
det af o ers mme ser  e sempe is 
and  der ommer op af oa en  

str mmer på ordo er aden  om-
mer op af g a  i deren  si er 
ind gennem der ggen  samt 
områder  or der a tid er o ers m-
me se  når det regner raftigt os . 

et an også re tegninger af 
a ssystemet e er dr n r ndt om 
ygningerne. er optegne ser o er 

datoer  or o ers mme serne ar 
fore ommet os .
 
Egne data og erfaringer er meget 
vigtige, da de er ”rigtige” data og 
afspejler ”det, der virkelig ske-
te”. 

I kan også skabe ny viden ved 
at spørge grundejerforeningens 
medlemmer om observationer og 
symptomer.  

et an g res ed et sp rges ema  
som ist er. 

n r ndsp rge an åde pe ti  
at få en fornemme se af e ent e e 
dfordringers omfang  men det an 

også re med ti  at nderst tte 
ns et om  og op a ning ti  en f -
es sning og indsats.
En måde at bruge den opnåede viden

1. Hvad er din/jeres adresse? (noter)

2. Har du/I oplevet vand på vægge eller 
gulv i kælderen?

Ja  Nej  Ved ikke  

Hvis ja, hvor ofte? (sæt kryds)
Flere gange om året

 
Ca. én gang om året

Ca. hvert 5 år

Sjældnere end hvert 5. år

Hvornår har du/I sidst oplevet problemet? (noter)

3. Har du/I oplevet maling, der bobler op på 
vægge eller gulv i kælderen?

Ja  Nej  Ved ikke  

Hvis ja, hvor ofte? (sæt kryds)
Flere gange om året

 
Ca. én gang om året

Ca. hvert 5 år

Sjældnere end hvert 5. år

Hvornår har du/I sidst oplevet problemet? (noter)

4. Har du/I oplevet skimmelsvamp i
kælderen?

Ja  Nej  Ved ikke  

Hvis ja, hvor ofte? (sæt kryds)
Flere gange om året

 
Ca. én gang om året

Ca. hvert 5 år

Sjældnere end hvert 5. år

Hvornår har du/I sidst oplevet problemet? 
(noter)
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5. Har du/I oplevet vand, der trænger op af 
gulvafløb eller toilet?

Ja  Nej  Ved ikke  

Hvis ja, hvor ofte? (sæt kryds)
Flere gange om året

 
Ca. én gang om året

Ca. hvert 5 år

Sjældnere end hvert 5. år

Hvornår har du/I sidst oplevet problemet? (noter)

6. Har du/I oplevet vand, der løber ind på
jeres grund ved regn?

Ja  Nej  Ved ikke  

Hvis ja, hvor ofte? (sæt kryds)
Flere gange om året

 
Ca. én gang om året

Ca. hvert 5 år

Sjældnere end hvert 5. år

Hvornår har du/I sidst oplevet problemet? (noter)

7. Har du/I oplevet vand, der løber op ad 
kloak på vejen?

Ja  Nej  Ved ikke  

Hvis ja, hvor ofte? (sæt kryds)
Flere gange om året

 
Ca. én gang om året

Ca. hvert 5 år

Sjældnere end hvert 5. år

Hvornår har du/I sidst oplevet problemet? (noter)

  

  

  

En måde at bruge den opnåede 
iden fra en r ndsp rge i gr nd-

ejerforeningen på er at udarbejde 
et ymptom  ort  som e t ned på 
en e t sstandsni ea  iser dfor-
dringernes omfang.

isse op ysninger an r ges ti  at 
sammen o de med andre data for at 

i e ogere på årsager og snin-
ger. et er også meget an ende igt 
e sempe is ti  dar e de sen af en 

rep an for indsatserne e er en 
etapep an for e ent e e entrepriser  
som s a  igangs ttes.
En måde at bruge den opnåede viden 
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”Symptom-kort”

ortet iser omfanget af op e ede 
symptomer fra sp rges emaet forde t 
på a e sstande i e ygge sen. 

ata er agt ind på ftfoto  

et at se s arene på et ort gi er 
o er i  som an an endes ti  se  

or dfordringerne er st rst  or 
s a  I prioritere at s tte ind f rst 
os . 
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Mere viden og data

”Vi ved jo fan’me ikke, hvornår det skybrud-
det kommer igen. Jeg synes, at det er vigtigt, 
at vi får styr på nogle af de ting.”
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Forstå årsager

Påvirkning af vandkreds-
løbet

For at forstå, hvordan vi skal 
sætte ind i forhold til de enkelte 
symptomer og de årsager, de er 
forårsaget af, er vi nødt til at for-
stå, hvad de enkelte årsager gør 
ved det samlede ”vandkredsløb” 
og vores tre enkelte ”systemer”. 

erordnet set er der tre systemer 
i det sam ede and reds  der 
åndterer andet. ystemerne i er 

i stigende grad på ir et af imafor-
andringer. 

1. På overfladen er det grøfter, 
åer og s er  der i sidste ende eder 
vandet til havet. Når det regner løber 
and på o er aden i og ti  disse 
o er adee ementer . 

2. Under jorden r ges oa en 
prim rt i yområder ti  åndtering af 
regn and. en eder andet ti  rense-
an g og erfra idere ti  typis  en å 
eller til havet. 

3. Selve jorden indeholder og hånd-
terer også en stor m ngde and 
gr nd andet . and fra o er aden 

si er angsomt ned i orden og fy der 
ittesmå r m i orden op. r nd-
andspe et er i e adt  og der an 

str mme en de  and gennem orden 
til lavereliggende områder.  

ores pro emer opstår  når en e er 
ere  af disse systemer i er o er-
e astet  i et i  sige  at apaci-

teten til at håndtere vandet er brugt 
op. et s er e sempe is nder et 
s y r d. 

For at vælge de rette løsninger i 
forhold til årsager og symptomer, 
kan I arbejde med tre forskellige 
løsningsfunktioner: Transport, 
magasinering og afspærring. 

1. Ved transport yttes andet fra 
et område  der i e må o ers m-
mes ti  et sted  or andet an 
åndteres ed enten nedsi ning e er 

magasinering. 

2. Ved magasinering op e ares 
andet  fra områder  der s a  
es yttes mod o ers mme se. 

3. Ved afspærring o des andet 
 fra områder  som i e må i e 

o ers mmet. 

i en f n tion I s a  ge af n-
ger af  ordan den en e te årsag 
ti  imare aterede o ers mme ser 
på ir er systemet. erfor er de fem 
årsager og deres på ir ning es re-
et på de f gende sider. 

Højtstående grundvand 

tstående gr nd and fore ommer 
ofte angs yster  t t ed s er og 
and  samt i a t iggende områ-

der. 

er an gr nd andet stå meget t t 
på ordo er aden terr n  og i nog e 
perioder an det stå o er terr n  så 
der er syn igt and på gr sp nen. 

orden i områder med tstående 
grundvand er helt vandmættet. Så 
ar I en ygning med der i et 

område med tstående gr nd and  
i  der re et andtry  mod -

der ggen  medmindre der gges 
dræn ned. 

I eret ord an andet a e s rt 
ed at omme rtigt en ti  dr net  

og det er derfor nødvendigt at lægge 
noget gro ere materia e  e sempe -
is gr s  om ring dr net. 

r nd andet står genere t ere 
i inter a året på gr nd af a e-
re fordampning . og e steder an 
gr nd andet stå t e e året  og 
e ent e e symptomer i  derfor 

re ti  stede oftere. 

Funktioner

I områder med tstående gr nd-
vand er jorden mættet med vand, 
og der er derfor i e p ads  ti  mere 
and. is det regner  an andet 

i e si e ned og det i  derfor gge 
sig på o er aden e er e ti  a nin-
ger i terrænet. 

Løsninger

I områder med højtstående 
grundvand, skal I derfor undgå 
løsninger, der kræver nedsivning 
eller løsninger, der opmagasine-
rer vand under jordoverfladen, 
idet det ikke kan lade sig gøre, 
fordi jorden allerede er mættet af 
vand.

Hvad man kan gøre, finder I mere om 
i redskabet ”Løsninger” på s. 26 til 
36.
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Længerevarende 
regnperioder 

Længerevarende regnperioder 
fore ommer oftest i efterårs  og 
inter månederne. egnen er i e ret 
raftig  men det regner are e e 

dagen e er e e gen . 

I længerevarende regnperioder bliver 
orden andm ttet og gr nd ands-
spe et stiger. a ninger og assiner 
fy des  i et etyder  at oa
systemet e astes og i nog e ti f de 
o er e astes. 

et gi er risi o for at and er 
ag ns i oa en og op i g a  

i dre  e r nde m . 

et for ede gr nd andsspe  gi er 
risi o for at and tr nger ind gen-
nem revner i vægge eller gulve i 

dre. 

nde ig er der risi o for  at åer e er 
s er går o er deres reder og s a er 
o ers mme ser. 
 

Skybrud 

y r d fore ommer n sten  n 
om sommeren i perioden ma  ti  
septem er. 

y r d er meget raftig regn  or 
der ommer rigtig meget and på 
ort tid. 

oa systemet er i e designet ti  at 
åndtere så meget and på så ort 

tid  og der er i e p ads ti  andet i 
oa en. erfor i  en masse and 
e på o er aden  da det i e an 

omme ned i oa en. 

en mang ende apacitet i oa en 
an medf re  at andet presses fra 
oa en op på e e gennem e riste 

og op gennem g a  og toi etter 
i dre. 

egnen er så raftig  at andet e er 
i e an nå at si e ned i orden på 
gr sp ner og andre area er. 

erfor i  andet fra disse områder 
også str mme ti  a ere iggende 
områder. 

andet ender så edes i a ninger 
i terr net og an re med ti  at 
o ers mme se  e e m .

Funktioner

I for inde se med ngere arende 
regnperioder fy des assiner i oa -
systemet op  a ninger i terr n  åer 
og s er fy des også op med and  
jorden bliver mere og mere vand-
m ttet og gr nd andsspe et stiger. 

et etyder  at apaciteten i sys
temet angsomt r ges op  og i e 
an åndtere  nedsi e e er opma-

gasinere  ret meget mere and. 

Løsninger

Derfor skal I som udgangspunkt 
vælge løsninger, som transporte-
rer vandet væk.

Hvad man kan gøre, finder I mere om 
i redskabet ”Løsninger” på s. 26 til 
36.

Funktioner

I for inde se med s y r d ommer 
der så store andm ngder på ort 
tid  at systemets apacitet meget 

rtigt op r ges. 

Løsninger

Den primære løsning ved sky-
brud er transport af vandet til 
områder, der kan rumme store 
mængder vand, hvor det ikke 
gør/gør mindst skade. 

Hvad man kan gøre, finder I mere om 
i redskabet ”Løsninger” på s. 26 til 
36.
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Stormflod

torm od er o ers mme se forårsa-
get af raftig ind  der presser store 
andmasser fra a et ind o er and. 
torm od fore ommer oftest efterår 

og vinter. 

en yppigste årsag ti  storm od 
er meget raftig ind af storm e er 
or an styr e  i anmar  oftest fra 
est ig retning. 

I ystn re områder an a andet 
stige op o er and og o ers mme 
store områder. 

a et an også tr nge op igennem 
å d  og d  fra oa er og 
forårsage o ers mme ser angs åer 
og and  e er presse and op af 
g a  e er toi etter i dre. 

ers mme se fra storm od i  ofte 
s e o er ere timer og ti agetr -
ningen af andet an re angsom. 
 

Tøbrud

Der er tale om tøbrud, når der ligger 
en is m ngde sne  og temperat -
ren s ifter fra frysegrader ti  t e r 
o er ort tid fra min sgrader ti  
e sempe is  p sgrader i et 
af et halvt døgn). 

r d fore ommer om interen e er 
i starten af foråret. neen sme ter 
hurtigere end jorden tør op, og når 
orden er frossen  an andet i e 
si e ned. erfor i  a t andet fra den 
sme tede sne str mme af på o er a-
den til lavereliggende områder. 

ange gange an det også regne i 
for inde se med t r d. et ger 
afsme tningen og m ngden af and  
der str mmer på o er aden. 

r d an medf re store o ers m-
me ser i a ere iggende områder.  
  

Funktioner

I med storm od o ers mmes yster 
og bagvedliggende arealer af meget 
store andm ngder på ort tid. y-
stemet er s et i e gearet ti  dette.

Løsninger

I forbindelse med stormflod vil 
den primære løsning være af-
spærring – eksempelvis i form af 
et dige eller højvandslukke. 

Hvad man kan gøre, finder I mere om 
i redskabet ”Løsninger” på s. 26 til 
36.

Funktioner

I for inde se med t r d ommer 
der så store andm ngder på ort 
tid  at systemets apacitet meget 

rtigt op r ges. 

Løsninger

Den primære løsning ved tøbrud 
er transport af vandet til områ-
der, der kan rumme store mæng-
der vand, hvor det ikk gør/gør 
mindst skade.

Hvad man kan gøre, finder I mere om 
i redskabet ”Løsninger” på s. 26 til 
36.
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Mere viden og data 

”Og så er der en teknisk bekymring for, hvad 
det betyder, at vi får mere vand her. Vi hol-
der det tilbage i nogle faskiner. Indtil nu har 
vi været godt kørende. Men det kan være, 
vi forværrer vores egen situation – får vi så 
vand i kældrene? Hvordan kan vi dokumente-
re, hvad anlægget gør? Skal vi lave målinger 
af grundvandspejlet? Hvad kan vi gøre? ” 

 



254. Find løsninger

4. Find løsninger

år I er e et ogere på eres 
dfordringer ed a sning og n-

ders ge se af symptomer  og i e 
årsager de s y des  an I gå n ste 
s ridt  som and er om at finde frem 
ti  i e sninger  der er edst at 
an ende i eres ti f de. 

å de f gende ops ag finder I red-
s a et sninger  som gi er et 
o er i  o er  i e m ige sninger  
I an ge.

or er om ination af symptom 
og årsag  som fremgi  af reds a et 

ymptomer  rsager  på s.  an 
I i sninger  finde an efa inger ti  
prim re og se nd re sninger  
samt i e sninger  I I  s a  

ge  da de i  for rre sit atio-
nen.

24 4. Find løsninger

Højtstående 
grundvand

6. Omfangs-
    dræn

2. Regnbed 3. Faskine

3. Faskine

6. Omfangs-
    dræn

6. Omfangs-
    dræn

6. Omfangs-
    dræn

13. Rende

13. Rende

12. Græs-
      lavning

12. Græs-
      lavning

14. Vådbassin13. Rende

8. Grøft

8. Grøft

15. Tørbassin

15. Tørbassin

15. Tørbassin

17. Pumpe

17. Pumpe

17. Pumpe

17. PumpeLængerevarende 
regnperioder

Skybrud

Primære løsningerSymptom/ÅrsagL
Ø
S
N
I
N
G
E
R 

Højtstående 
grundvand

Vand gennem revner i kælder ved...

Vand stående i lavpunkt på grund ved...

Længerevarende 
regnperioder

Sekundære løsninger          

24 4. Find løsninger

sninger

ymptomer     årsager

73. Identificér symptomer og årsager

Højtstående grundvand
- Vinterhalvåret/Hele året

Længerevarende regnperioder
- Efterår/vinter

Længerevarende regnperioder
- Efterår/vinter

Skybrud
- Sommer

Stormflod
- Efterår/vinter

Længerevarende regnperioder
- Efterår/vinter

Skybrud
- Sommer

Tøbrud
- Forår/vinter

Stormflod
- Efterår/vinter

Længerevarende regnperioder
- Efterår/vinter

Skybrud
- Sommer

Stormflod
- Efterår/vinter

Tøbrud
- Forår/vinter

Højtstående grundvand
- Vinterhalvåret/Hele året

Længerevarende regnperioder
- Efterår/vinter

Skybrud
- Sommer

Tøbrud
- Forår/vinter

Længerevarende regnperioder
- Efterår/vinter

Skybrud
- Sommer

Stormflod
- Efterår/vinter

Skybrud
- Sommer

Tøbrud
- Forår/vinter

S
Y
M
P
T
O
M
E
R

Å
R
S
A
G
E
R

Vand fra kloak i vej løber ind på 
grund

Vand løbende på terræn fra nabo-
grund

Havvand ind til bygning Vand fra å/sø løber ind på grund

Vej

Vand gennem revner i kælder

Vej

Vand op af gulvafløb/toilet i kælder Vand fra vej løber ind på grundVand stående i lavpunkt på grund

Primære løsninger er sninger  
som an åndtere o ers mme sen 
a ene og ser e e pro emet i sig 
se .

Sekundære løsninger an idrage 
ti  at åndtere andet  men an i e 

se pro emet i sig se .

er er repr senteret i a t  for-
s e ige sninger ti  imati pasning 
i reds a et. e es ri es n rmere i 

snings ata oget på s. 3 . er s-
ning ar et n mmer  som es ri er 
deres r ef ge i snings ata oget. 



26 4. Find løsninger

Højtstående 
grundvand

6. Omfangs-
    dræn

2. Regnbed 3. Faskine

3. Faskine

6. Omfangs-
    dræn

6. Omfangs-
    dræn

6. Omfangs-
    dræn

13. Rende

13. Rende

12. Græs-
      lavning

12. Græs-
      lavning

14. Vådbassin13. Rende

8. Grøft

8. Grøft

15. Tørbassin

15. Tørbassin

15. Tørbassin

17. Pumpe

17. Pumpe

17. Pumpe

17. PumpeLængerevarende 
regnperioder

Skybrud

Primære løsningerSymptom/ÅrsagL
Ø
S
N
I
N
G
E
R 

Højtstående 
grundvand

Vand gennem revner i kælder ved...

Vand stående i lavpunkt på grund ved...

Længerevarende 
regnperioder

26 . ind sninger

Sekundære løsninger          



4. Find løsninger

Højtstående 
grundvand

Længerevarende 
regnperioder

Skybrud

Højtstående 
grundvand

Længerevarende 
regnperioder

2. Regnbed

2. Regnbed

2. Regnbed

3. Faskine

3. Faskine

3. Faskine

12. Græs-
      lavning

12. Græs-
      lavning

12. Græs-
      lavning

8. Grøft

8. Grøft

8. Grøft

2. Regnbed

1. Grønt tag4. Regnvands-
    beholder

9. Permeabel   
    belægning

9. Permeabel   
    belægning

9. Permeabel   
    belægning

7. Vejbed

7. Vejbed

7. Vejbed

17. Pumpe

  Løsninger, der forværrer situationen L
Ø
S
N
I
N
G
E
R 

. ind sninger

Højtstående 
grundvand

Længerevarende 
regnperioder

Skybrud

Højtstående 
grundvand

Længerevarende 
regnperioder

Sekundære løsninger          Symptom/Årsag

Vand gennem revner i kælder ved...

Vand stående i lavpunkt på grund ved...



28 4. Find løsninger

Primære løsningerSymptom/Årsag

Tøbrud

Skybrud

Stormflod

Skybrud

5. Højvands-
    lukke

5. Højvands-
    lukke

5. Højvands-
    lukke

11. Hævede 
      kantsten

10. Skybruds-
      vej

7. Vejbed

Vej

Længerevarende 
regnperioder

13. Rende 8. Grøft 15. Tørbassin 3. Faskine12. Græs-
      lavning

14. Vådbassin

14. Vådbassin 13. Rende

Vand stående i lavpunkt på grund ved...

Vand op af gulvafløb/toilet i kælder ved...

Vand fra vej løber ind på grund ved..

L
Ø
S
N
I
N
G
E
R 

17. Pumpe

17. Pumpe

17. Pumpe

16. Dige

28 . ind sninger

Sekundære løsninger          



294. Find løsninger

  

8. Grøft 12. Græs-
      lavning

15. Tørbassin

2. Regnbed

2. Regnbed

L
Ø
S
N
I
N
G
E
R 

29. ind sninger

Sekundære løsninger          Symptom/Årsag

Tøbrud

Skybrud

Stormflod

Skybrud

Vej

Længerevarende 
regnperioder

Vand stående i lavpunkt på grund ved...

Vand op af gulvafløb/toilet i kælder ved...

Vand fra vej løber ind på grund ved..



30 4. Find løsninger

Primære løsningerSymptom/Årsag

Tøbrud

Skybrud

Stormflod

16. Dige

16. Dige

16. Dige

16. Dige

Vand fra vej løber ind på grund ved...

Vand fra kloak i vej løber ind på grund ved...

Vand løbende på terræn fra nabogrund ved...

Vej

Længerevarende 
regnperioder

Længerevarende 
regnperioder

Vej

11. Hævede 
      kantsten

11. Hævede 
      kantsten

11. Hævede 
      kantsten

11. Hævede 
      kantsten

10. Skybruds-
      vej

10. Skybruds-
      vej

10. Skybruds-
      vej

14. Vådbassin

14. Vådbassin

14. Vådbassin

14. Vådbassin

13. Rende

13. Rende

13. Rende

13. Rende

2. Regnbed

2. Regnbed

3. Faskine

3. Faskine

15. Tørbassin

15. Tørbassin

15. Tørbassin

7. Vejbed

7. Vejbed

12. Græs-
      lavning

12. Græs-
      lavning

L
Ø
S
N
I
N
G
E
R 

8. Grøft

16. Dige

30 . ind sninger

Sekundære løsninger          



314. Find løsninger

7. Vejbed 12. Græs-
      lavning

  

1. Grønt tag2. Regnbed

2. Regnbed

3. Faskine

3. Faskine

15. Tørbassin

8. Grøft

8. Grøft12. Græs-
      lavning

9. Permeabel   
    belægning

9. Permeabel   
    belægning

4. Regnvands-
    beholder

L
Ø
S
N
I
N
G
E
R 

31. ind sninger

Sekundære løsninger          Symptom/Årsag

Tøbrud

Skybrud

Stormflod

Vej

Længerevarende 
regnperioder

Længerevarende 
regnperioder

Vej

Vand fra vej løber ind på grund ved...

Vand fra kloak i vej løber ind på grund ved...

Vand løbende på terræn fra nabogrund ved...



32 4. Find løsninger

Primære løsningerSymptom/Årsag

Skybrud

Tøbrud

Stormflod

Længerevarende 
regnperioder

Skybrud

13. Rende

13. Rende

12. Græs-
      lavning

12. Græs-
      lavning

2. Regnbed

2. Regnbed

3. Faskine

3. Faskine

16. Dige

16. Dige

16. Dige

16. Dige

16. Dige

11. Hævede 
      kantsten

11. Hævede 
      kantsten

11. Hævede 
      kantsten

17. Pumpe

17. Pumpe

17. Pumpe

Vand løbende på terræn fra nabogrund ved...

Havvand ind til bygning ved...

Vand fra å/sø løber ind på grund ved...

L
Ø
S
N
I
N
G
E
R 

14. Vådbassin15. Tørbassin

15. Tørbassin

8. Grøft

8. Grøft

32 . ind sninger

Sekundære løsninger          



334. Find løsninger

  

14. Vådbassin

14. Vådbassin

14. Vådbassin

15. Tørbassin

15. Tørbassin

L
Ø
S
N
I
N
G
E
R 

33. ind sninger

Sekundære løsninger          Symptom/Årsag

Skybrud

Tøbrud

Stormflod

Længerevarende 
regnperioder

Skybrud

Vand løbende på terræn fra nabogrund ved...

Havvand ind til bygning ved...

Vand fra å/sø løber ind på grund ved...



34 4. Find løsninger

Primære løsningerSymptom/Årsag

Vand fra å/sø løber ind på grund ved...
L
Ø
S
N
I
N
G
E
R 

16. Dige

16. Dige

11. Hævede 
      kantsten

11. Hævede 
      kantsten

17. Pumpe 14. Vådbassin

14. Vådbassin

15. Tørbassin

15. Tørbassin

Tøbrud

Stormflod

34 . ind sninger

Sekundære løsninger         



354. Find løsninger

 L
Ø
S
N
I
N
G
E
R 

17. Pumpe

35. ind sninger

Sekundære løsninger          Symptom/Årsag

Vand fra å/sø løber ind på grund ved...

Tøbrud

Stormflod



36 4. Find løsninger

Ejerskab

”Det er vigtigt at få alle med. Masser af ind-
dragelse, debatmøder, information. Det er 
vigtigt, at folk har ejerskab. Men det har taget 
lang tid. Det lykkedes ikke på et år eller to.” 

 



34. Find løsninger

1. Grønt tag

r nne tage an magasinere regn 
ved at optage og fordampe ned-

rsm ngder s arende ti  ca.  mm. 
et i  sige  at   af den år ige 

ned r magasineres og fordampes. 

r nne tage er i e en sning i 
for inde se med e streme regn n-
de ser. 

t gr nt tag s a  o es med enten 
andre sninger e er oa  for at 
si re o er  idet tagets apacitet 
i e er så stor. r nne tage er typis  
m ttet ed raftig regn. 

Funktion
r nne tage an an endes på ere 

fors e ige måder a t af ngig af 
formål. 

r nne tage onstr eres enten e s-
tensi t med tynd op ygning  det i  
sige  at det nder iggende st ag 
er tyndt . er an endes e sempe -
is sed m og e er t r eresistente 

gr sser. 

er de onstr eres intensi t med 
ty  op ygning  det i  sige  at det 
nder iggende st ag er ty t.  er 

an endes e sempe is deciderede 
r gsp ner. age med ty  op yg-

ning er t ngere og an magasinere 
mere vand. 

Vær opmærksom på
ag onstr tionen er genere t ty -
ere og t ngere end norma e tage  

da det s a  nne re asten fra 
regnvandet.

er do er må tag adens dning 
i e o erstige 3  grader  for at an-
det an opmagasineres.

I det f gende er de  sninger ti  
imati pasning  der indgår i reds a-
et med sninger  es re et mere 

detaljeret. 

er sning ar et n mmer  som 
es ri er deres r ef ge i s-

nings ata oget. 

Løsning 1-6 er sninger  som 
typis  an ges på den en e te 
matri e . isse sninger an I se  
estemme om I i  an gge  ortset 

fra de e ent e e ti ade ser  som de 
r er mere om på s. .

Løsning 7-13 er sninger  som an 
an gges i e e. e an åndtere 
mere and  men r er også ere 
ti ade ser.

Løsning 14-17 er sninger  som 
oftest eta eres på st rre gr nne 
områder og ed imati pasning  som 
s a  åndtere st rre m ngder and 
end det er muligt på veje eller en 
en e t matri e . 

or er sning er  på aggr nd af 
sningsreds a et  es re et i -
e om inationer af symptomer og 

årsager de en e te sninger an 
r ges ti   åde som prim r og 

se nd r sning. or er sning 
er også es re et  i en f n tion 
den idrager med ti  and reds -
et  transport  magasinering e er 

afsp rring  forde e og emper ed 
de en e te sninger m .

Fordele

• an r ges ti  at opfange en stor 
de  af erdagsregnen 

• an r ges i t t y ti  at o de 
temperat ren nede  neds tte  

arme e e ten  

• an r ges ti  at g re en e yg-
ge se mere gr n 

• an s a e e esteder for p anter 
og inse ter og dermed ge iodi er-
siteten 

Ulemper 

• omp iceret an g  der an r -
e styr e se af tag onstr tionen 

for at nne re det gr nne tag 

• yr sning i for o d ti  or me-
get and den an åndtere   

Løsningskatalog
Sekundær løsning for 
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved længere varende regnperioder
”Vand fra kloak i vej løber ind på grund” ved længere varende regnperioder

Løser ingen udfordringer alene

agasinering



38 4. Find løsninger

t regn ed er en gr n regn ands s-
ning som magasinerer og an ned-
si e regn and. egn edet ar en is 
lighed med vejbedet, men det ligger 
i e i e area et. 

t regn ed eta eres typis  i pri ate 
a er e er på re reati e f es

arealer, hvor regnvand fra tage og 
terr n nat r igt edes ti  regn edet.
egn ede er e egnede som re reati-
e gr nne områder med s sonm s-

sig omstring.  

Funktion
egn ed magasinerer andet  så det 

enten an nedsi e  e er transporte-
res idere i systemet. egn ed an 
også eta eres med rensning.

I et regn ed edes regn andet ed 
hjælp af åbne render eller rør ud i
et dgra et område  fy dt med mate-
ria e estående af st ord og
gr s  der fremmer nedsi ningspoten-
tialet. 

or nedsi ning i e er ti adt an-
gges regn edet med mem ran og 

dræn.

egn ede an om ineres med fas i-
ne  som gi er yder igere apacitet
volumen. 

Vær opmærksom på
dende afstands ra  r o er o -

des  typis   m. ti  e ygge se med 
der og  m. ti  e ygge se  or 

der rderes i e risi o den der 
og med fa d  fra ygning . 

egn edet er e egnet i om ination 
med andre sninger. 

egn edet eta eres typis  ti  ånd-
tering af mindre regn nde ser  men 
i om ination med andre sninger 
an det også an endes ti  at åndtere 

længerevarende regnperioder.

Fordele 

• r simpe  at an gge 

• r en re ati t i ig sning 

• an indpasses i t t e ygge se 

• an red cere o er e astning af 
system 

• r en ro st sning 

• an rense og a m ere for re-
ning 

Ulemper 

• r p ads r ende 

• Kræver en del pleje 

• an stoppe ti  is det i e 
ed ige o des rege m ssigt f.e s. 

af blade.) 

• an r e en de  terr n
bearbejdning 

2. Regnbed
     agasinering Primær løsning for 

”Vand løbende på terræn fra nabogrund” ved længerevarende regnperioder

Sekundær løsning for 
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved længere varende regnperioder  
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved skybrud
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved tøbrud
”Vand fra vej løber ind på grund” ved skybrud 
m.fl.

Forværrer situationen ved 
”Vand gennem revner i kælder” ved højtstående grundvand 
”Vand gennem revner i kælder” ved længerevarende regnperioder 
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved højtstående grundvand.



394. Find løsninger

n fas ine er et r m nder orden  
som magasinerer og an nedsi e 
regn and. n fas ine optager i e 
p ads på o er aden og er e egnet i 
t t e yggede områder  og når regn-
ands sningen i e s a  re syn ig. 

n fas ine eta eres ofte i pri ate a-
er e er på re reati e f esarea er  

men an også eta eres i e area er 
e er nder p p adser. en på fas i-
nen an eta eres regn ed m. .

Funktion
år det regner  fy des fas inen fy des 

med regn and  og erfra an regnen 
angsomt si e ned i orden e er for-
sin es og edes ti  a ssystemet. 

n fas ine an gges ed at dgra e 
et r m  der fy des med p ast as-
setter  t nne e ementer e er stenma-
teria e  foret med en egnet fi erd g 
for at o de st rre parti er de. 
as iner eta eres typis  med n-

der ordis  r rf ring fra ned sr r ti  
fas inen. er r eta eres sandfang 

ti  ti age o de se af st rre parti er 
samt d ftningsr r o er sr r  så 

ft an omme d af fas inen ed 
raftig regn og andet an e o er 

ti  et gr sarea  e . ign. as iner r 
eta eres sammen med andre snin-
ger  e sempe is som s pp ement ti  
regn ede og gr s a ninger. 

Vær opmærksom på
n fas ine r eta eres i frostfri 

dy de  der an ariere fra  cm. 
a t efter an gstype. is fas inen 
p aceres i e  e er p area  s a  fas i-
neop ygningen nne tå e trafi ast. 

dende afstands ra  r o er o -
des  typis   m. ti  e ygge se med 

der og  m. ti  e ygge se  or 
der rderes i e risi o den der 
og med fa d  fra ygning .

egn andet s a  passere et nd-
f dningssystem  regn ed e er 
sandfangs r nd inden det edes ti  
fas inen. er do er r der eta eres 
d ftningsr r og ypassf n tion.

Fordele 

• ptager i e p ads på o er aden 

• an inde o de re ati t stort o-
lumen 

• an indpasses i de este andre 
gr nne sninger 

Ulemper 

• isi o for ti stopning ed mang-
lende vedligehold 

• inge f n tion i eret ord 

• e ati t a  e etid  år  

• Ledninger og trærødder i jorden 
an es r igg re an g 

Regnbed

3. Faskine
Primær løsning for 
”Vand løbende på terræn fra nabogrund” ved længerevarende regnperioder 

Sekundær løsning for 
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved længerevarende regnperioder 
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved skybrud
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved tøbrud
”Vand fra kloak i vej løber ind på grund” ved længerevarende regnperioder 
m.fl.

Forværrer situationen ved 
”Vand gennem revner i kælder” ved højtstående grundvand 
”Vand gennem revner i kælder” ved længerevarende regnperioder 
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved højtstående grundvand

agasinering



40 4. Find løsninger

n regn ands e o der o es på 
tagets ned sr r og an endes ti  at 
opsam e tag and  der så an r ges 
ti  a e anding e er igefrem t as  
og toi ets y . idstn nte an ende -
se er nder agt en r e reg er. 

Funktion
egn ands e o dere ti  a e anding 

opsam er tag and og insta eres med 
o er  ti  oa en e er ti  nedsi -
ning i haven. 

Vær opmærksom på
egn ands e o dere er en re ati  
i ig sning  men den idrager i e 

sent igt med at red cere e ast-
ning af oa en ed o dsomme 
regn nde ser  da der ofte er ta e 
om et egr nset o men  som ot 

er o er ed raftige regn. 

e o derne er typis  a et i p ast  
men an også estå af e sempe is 
tr t nder e er er r er.   

Fordele

• r simpe  at an gge 

• r en i ig sning 

• ed ringer an ende se af dri e-
vand til havevanding 

• r er ingen ti ade ser

Ulemper

• idrager i e sent igt ti  at 
a aste oa en 

Regnvandsbeholder

4. Regnvandsbeholder
Sekundær løsning for 
”Vand stående i lavpunkt på 
grund” ved ved længerevarende 
regnperioder
”Vand fra kloak i vej løber ind 
på grund” ved længerevarende 
regnperioder
 
Løser ingen udfordringer alene

agasinering



414. Find løsninger

Fordele

• or indrer nemt og e e ti t ti a-
gest ning i g a  m. . 

• an insta eres  så den er nem at 
omme ti  

Ulemper

• a  ti ses og ed ige o des  
gange år igt for at si re f d f n tion 

5. Højvandslukke

n ands e for indrer ti age
st ning gennem g a  og toi et-
ter. n ands e s ttes enten i 
en centra  r nd  så den si rer ere 
a  på en gang  e er i det en e te 
g a . 

sningen er e egnet i områder  or 
der er apacitetspro emer i de of-
fent ige oa systemer. ands -
e r ges også i ystn re og e er 

å n re områder ti  si ring mod 
indtrængende havvand eller å-vand i 
ledninger.  

Funktion
år oa en o er e astes an der 
i e presset spi de and fra sto-

re o ent ige edninger ind i pri ate 
sti edninger  og erfra op gennem 
g a  og toi etter i se. n 

ands e f ngerer som stop
ods for andet  så der i e s er 

ti agest ning op gennem a  
e er toi etter  se  om edningerne er 
fy dte.

n ands e i yst  og e er 
å n re områder ir er på samme 
måde. ypis  i  der er re ta e 
om en st rre insta ation end ed pri-
at r g  og typis  i  det re den 
o a e myndig ed  der ar ans aret 
for ops tning  drift og ed ige o d af 
en yst å ands e. 

Vær opmærksom på
er er fors e ige ands e

mode er på mar edet. e god endte 
er f. rcenter an isning  3  

ands ere med apper og i e 
e sempe is o de.

Regnvandsbeholder

Primær løsning for 
”Vand op af gulvafløb/toilet i kælder” ved længerevarende regnperioder
”Vand op af gulvafløb/toilet i kælder” ved skybrud 
”Vand op af gulvafløb/toilet i kælder” ved stormflod

Løser udfordringen alene

fsp rring
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6. Omfangsdræn

t omfangsdr n a eder and fra 
orden om ring en ygning enten ti  
oa en e er et nedsi ningsan g. 

mfangsdr n an gges for at o de 
dre og f ndamenter f gtfri.

t omfangsdr n an gges om ring 
set  typis  e e e en r ndt  men 

nog e gange n angs enten ga e  
facader e er i e sempe is et atri m. 

Funktion
t omfangsdr n s rger for at o de 
orden angs en ygning t r  og a e-
der de s det regn and  der nedsi er 
de s e ent e t tstående gr nd-
vand. 

andet edes fra dr net ti  oa en 
enten ed nat r igt fa d gra itati-
on  is det o ent ige system er 
p aceret dy t no  e er ed  at en 
gr nd andsp mpe fter andet op ti  

oa en.

mfangsdr n an gges med et 
perforeret rør. Det er en fordel at an-

gge dr net i en så a dt dr n asse 
estående af e sempe is fi tersand  

gr s e er eca. er ed afdr nes or-
den rtigere og edes ti  dr nr ret  

or andet an edes .

Vær opmærksom på
et er igtigt  at omfangsdr n 

p aceres i ni ea  med derg et
nden af f ndament for at si re  at 

gr nd and an a edes og f ndamen-
tet o des t rt.

Fordele

• andet finder se  e  ind i om-
fangsdr net ed nat r ig dr ning 

• erner andtry  fra sm ren

Ulemper

• r er ofte en p mpe sning 
for at få andet  og idere ti  

oa systemet 
 
• I o er o dige orde an der re 
e o  for e stra sp ing for at si re  

at der i e s er ti stopning af dr n 

• an re dyr og es r ig at 
anlægge 

Primær løsning for 
”Vand gennem revner i kælder” ved højtstående grundvand 
”Vand gennem revner i kælder” ved og længerevarende regnperioder  
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved højtstående grundvand 
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved længerevarende regnperioder 

Løser udfordringen alene

ransport
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7. Vejbed

t e ed er en gr n sning angs 
e e  som magasinerer og an ned-

si e regn and. t e ed an gges 
angs e ens sider. e ristene af-
proppes  og e andet er i stedet 
på o er aden angs antstenen ti  
vejbedet. 

sningen er e egnet i om inati-
on med andre gr nne sninger som 
e sempe is fas ine og s y r ds e . 
t e ed an nderst tte trafi reg -

lering o.a.

Funktion
e ed magasinerer andet  så det 

enten an nedsi e  e er transpor-
teres idere i systemet. e ed an 
også eta eres med rensning. et 
an e sempe is s e ed at ade 

regn andet si e ned igennem fi ter-
jord, og herefter videre til jord og 
grundvand. 

t e ed an gges ed at gra e de e 
af e assen d og erstatte med et 
sta i t dr n ag  e sempe is gr s 

e er n ddesten. e edet an gges 
med antsten som afgr nsning mod 

re ane. 

erst an an gges fi ter ord  som 
renser og a m erer for renende 
sto er fra e andet. i ter orden 
ir er også som stm d  så edet 
an ep antes  i et er n d endigt 

for at opret o de fi ter ordens dr n  
og rensee ne. 

e ede an om ineres med fas i-
ne  som gi er yder igere apacitet
volumen.

Vær opmærksom på
e ede etragtes som en de  af 
e ens dstyr. erfor s a  edet ef-

ter e e e reg erne og god endes af 
politiet.

ypis  an endes sta der og gr s-
ser  der er specie t e egnede ti  at 
tåle både våde og tørre perioder. 
Vælg planter med trevlerod frem for 
p erod  for at passe på fas inen og 
si re sta i  gennemstr mning.

Fordele

• an rense og a m ere for re-
ning fra vejvand 

• an indpasses i e sisterende 
e ygge se og e e 

• an f ngere som fartd mpende 
foransta tning 

• an re ed i e sanering

Ulemper

• a tning es r igg r nedsi ning 

• an optage p adser 

• otentie t mange ra  såsom ind-
rs er  adgangsfor o d og ra  ti  

afstande  dy de m . f. e reg er 

• edninger es r igg r an g 

• r er en de  p e e  is r i den de 
f rste to sts soner 

Omfangsdræn

Primær løsning for 
”Vand fra kloak i vej løber ind på grund” ved længerevarende regnperioder

Sekundær løsning for 
”Vand fra vej løber ind på grund” ved skybrud 
”Vand fra vej løber ind på grund” ved tøbrud 
”Vand fra kloak i vej løber ind på grund” ved skybrud

Forværrer situationen for 
”Vand gennem revner i kælder” ved højtstående grundvand 
”Vand gennem revner i kælder” længere regnperioder
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved højtstående grundvand

agasinering
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8. Grøft

r fter magasinerer og nedsi er 
regn and og transporterer samtidig 
and på o er aden. 

sningen er re ati t i ig i for o d ti  
oa ering og an nemmere ti age-

holde vandet.

r fter an an gges på fors e ige 
måder. e an an gges så adt  at 
de n sten i e ses i ands a et e er 
som dy ere gr fter  som periode is 
an re andfy dte. e an an g-

ges med fi ter ord  sand  sten e er 
dr n i nden  så der opnås i tning 
og e er nedsi ning. 

r fter an des den an gges med 
mem ran i nden  så nedsi ning 
ndgås e er der ndgås onta t med 

evt. forurenet jord.

Funktion
r fter f ngerer typis  åde ti  

magasinering og som transport. en 
prim re f n tion er at magasinere 
og nedsi e regn and. e an a e 

en se nd r f n tion  som at rense 
andet nat r igt. r fter an r ges 

til at dræne vandlidende områder og 
til afvanding af veje. 

Vær opmærksom på
ta eringen af gr fter r er oftest 

et relativt jævnt faldende terræn, 
da for ste t terr n i  ge risi oen 
for erosion  mens for adt terr n i  
r e dy ere an g.

Fordele 

• e ti  og i ig i for o d ti  r r 

• an nemt ti o es andre sninger 

• ange m ig eder for an ende se 
og dtry  

• an nderst tte e sanering 

Ulemper 

• ptager p ads angs e e 

• rt at imp ementere i peret  
ste t e er meget adt terr n 

• Kræver pleje 

• a tning og for rening an e-
s r igg re nedsi ning 

• Ledninger og trærødder i jorden 
an es r igg re dy ere an g 

Primær løsning for 
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved længerevarende regnperioder 
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved skybrud 
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved tøbrud
”Vand løbende på terræn fra nabogrund” ved længerevarende regnperioder
”Vand løbende på terræn fra nabogrund” ved skybrud
”Vand løbende på terræn fra nabogrund” ved tøbrud
 
Løser udfordringen alene

Forværrer situationen for 
”Vand gennem revner i kælder” ved højtstående grundvand 
”Vand gennem revner i kælder” ved længere regnperioder 
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved højtstående grundvand

ransport
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9. Permeabel belægning

ermea e e gninger estår af en 
r e fors e ige materia er  e -
sempe is por s asfa t  por s e-
ton  e gningssten med af anding 
gennem por se f ger e er por se 
e gningssten.

Funktion
Permeabel belægning giver mulig-
ed for at nedsi e og magasinere 

regnvand under vejarealet igennem 
porestr t ren i e gningen på en 
fast o er ade.

Det er muligt at anlægge permeable 
e gninger i ind rs er  på par e-

ringsp adser  e e  egep adser mm.

ermea e e gninger an med for-
de  om ineres med magasinering i 

re aget ti  e gningen  en s ags 
fas ine sning nder det permea e 
ag. er ed opnås en stort o men  

or regn andet enten an magasi-
neres e er nedsi es.

 
Vær opmærksom på

er an re e o  for ti ade se  
is regn andet nedsi es igennem en 

permeabel belægning, afhængigt af 
for reningsgraden af e andet. 

et an re n d endigt enten at 
etablere et dræn og en membran 
i nden  e er at sti e ra  om at 
g atf re e mpe se i e df res 
med sa t e er andre mi fremmede 
sto er  is det s nnes  at nedsi -
ning af vejvandet vil have en negativ 
onse ens for gr nd andet.

Fordele 

• odsat mange andre sninger  
an der res og par eres på per-

meable belægninger 

• dnytter area er  der i for e en er 
ndne  af anden r g 

• aster o a t oa en nedsi -
ning) 

• Ingen transport af and 

• r er i e r g af energi  
 andet si er ned af sig se  

Ulemper

• egr nsninger i r gen af o er-
aden 

• egr nset e e t i for inde se 
med s y r d 

Grøft

Sekundær løsning for 
”Vand fra kloak i vej løber ind på grund” ved længerevarende regnperioder 
”Vand fra kloak i vej løber ind på grund” ved skybrud

Løser ingen udfordringer alene

Forværrer situationen for 
”Vand gennem revner i kælder” ved højtstående grundvand 
”Vand gennem revner i kælder” ved længere regnperioder    
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved højtstående grundvand

ransport
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10. Skybrudsvej

y r ds e e transporterer og ort-
eder regn and på o er aden i et sty-
ret og ontro eret for  som si rer 
andets e  fra et gi et p n t ti  et 

andet. y r ds e e f ngerer som 
orridorer  der an ort ede store 

m ngder and ed raftig ned r.

y r ds e e ar ti  dag ig en a min-
de ige  trafi a  f n tion som re e  
for i trafi  cy ister e er stifor  
for gående. n tionen som s y-
r ds e  tr der i raft ed st r  

e er ed arende regn  når oa sy-
stemets apacitet er op r gt  og der 
i e an edes mere and ti  oa -
en  og andet st er op på o er a-

den.

Funktion
y r ds e es o edf n tion er at 

transportere and. e en indrettes ti  
transport af regn and på o er aden 
ed at dnytte og reg ere e ens 

terr nfa d og for  så andet er 
naturligt og uden hindringer mod 
egnede  mid ertidige magasinerings-

steder. e ens ni ea  og o er ade 
an s n es  antsten es m. . 

af ngig af e ens ti stand  ara ter  
forløb og terrænforhold.

Vær opmærksom på
sningen imp ementeres nemmest 

i for inde se med ny dsty ninger og 
yomdanne se  or e ene an p an-
gges ift. det e sisterende terr n 

og ydro ogis e op and.

er er som dgangsp n t i e indar-
e det gr nne e ementer i en s y-
r ds e  men de an s pp eres med 

vejbede.

Fordele 

• r i stand ti  at transportere store 
m ngder and på o er aden 

• ptager i e p ads 

• ngerer som norma  e  i t rre 
perioder 

Ulemper 

• Kræver terrænfald 

• an r e omprofi ering af e en 

• is ned rs nde sen er ti -
str e ig raftig  an der opstå 
gener ed f rdse  på e en  

• Udfordringer ved at etablere 
s y r ds e e i e sisterende y ift. 
edningsdy de i e en og oter på 
e sempe is facaded re og ignende 

Primær løsning for 
”Vand fra vej løber ind på grund” ved skybrud 
”Vand fra vej løber ind på grund” ved tøbrud 
”Vand fra kloak i vej løber ind på grund” ved længerevarende regnperioder 
”Vand fra kloak i vej løber ind på grund” ved skybrud

Løser udfordringen alene

ransport
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11. Hævede kantsten

ede antsten r ges ti  at styre 
og o de regn and på e en e sem-
pe is i for inde se med et s y r d. 

ede antsten an gges angs e-
ens sider og r ges ti  de s at indre  
at and fra e en an str mme ind på 
pri ate matri er  og ti  at styre an-
det mod et ns et p n t  e sempe -
is et regn  e er e ed  e er e rist 

ti  oa en.

sningen er s r igt e egnet i om-
ination med andre gr nne sninger 

som fas iner  e  e er regn ede.

Funktion
ede antsten s rger for styret 

transport af and ti  d sp n tet  
or det enten magasineres forsin es 

e er edes idere ti  andoområde 
e er oa en. 

n et antsten er typis  st t 
som én sten  d s. det er i e en for-

ning af den e sisterende antsten  
men en ds iftning af den e sisteren-

Fordele

• an nemt indpasse i e sisterende 
e str t rer 

• erner andtry  fra sm re

Ulemper 

• otentie t mange ra  såsom 
ind rs er  adgangsfor o d og ra  
ti  der f. omm na e og stats ige 
e rege s t 

de antsten med en ere ersion. 

antstene an an gges åde som 
traditione e antsten med s arpe 
anter e er som dere er a t 

efter i et dtry  og f n tion  der 
passer edst ind på den påg dende 
vej.

Vær opmærksom på
et er igtigt  at den af antsten 

o er o der de g dende omm na e 
reg er  så e sempe is par ering og 
d  og indstigning af i er m. . i e 
indres.  

y r ds e

Primær løsning for 
”Vand fra vej løber ind på grund” ved skybrud
”Vand fra vej løber ind på grund” ved tøbrud 
”Vand fra kloak i vej løber ind på grund” ved længerevarende regnperioder 
”Vand fra kloak i vej løber ind på grund” ved skybrud 
”Vand fra kloak i vej løber ind på grund” ved stormflod

Løser udfordringen alene 

Sekundær løsning for 
”Havvand ind til bygning” ved stormflod 
”Vand fra å/sø løber ind på grund” ved længerevarende regnperioder
”Vand fra å/sø løber ind på grund” ved skybrud 
m.fl.

fsp rring
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12. Græslavning

r s a ning an r ges ti  at nedsi-
e og forsin e store m ngder and 

i pri ate a er  re reati e områder 
e er i å ne e ygge ser. 

r s a ninger eta eres typis  i a -
erede e sisterende gr nne områder  
som a er  egep adser og fod o d-
baner, hvor tage og terræn naturligt 
leder vandet til.

Funktion
r s a ninger an magasinere store 

m ngder and  se  med et meget 
adt an g. err net s a  a e fa d 

imod a ningen og  fra n r ig-
gende ygninger. r s a ninger er 
e egnede i om ination med andre 
sninger. 

tore de e af året an area et f ngere 
som fod o d ane e er som en de  af 
en par . nder raftige ned rs n-
de ser o ers mmes area et  oref-
ter andet o er tid nedsi er  fordam-
per e er edes ti  oa en. 

r s a ninger an gges ed at 
f erne ord  så gr sarea et får et 
adt an g mod et ns et p n t. 
n g på anterne er typis   

e er adere så sningen fa der i med 
omgi e serne og så gr sset an s ås 
på en ensigtsm ssig måde.

r s a ningen an om ineres med 
en fas ine  som gi er yder igere o-

men og for at fremme nedsi nings-
potentia et an st aget s pp eres 
med gr s sten. I isse ti f de er det 
m igt at r ge e sisterende gr s-
a ninger ti  nedsi ning  forsin e se 
og fordampning.

r s a ninger an i om ination 
med andre sninger åndtere e stre-
me regn nde ser.

Vær opmærksom på
et an efa es at f ge retnings in er 
es re et i rcenter an isning  
ed an g af gr s a ninger.  

Fordele 

• an ti age o de store m ngder 
vand 

• e ati  en e  og i ig at an gge 

• e ti  også ed t gr nd-
andsspe  

• an re ed i genere  sanering 
af grønne områder 

Ulemper 

• ads r ende 

• Kræver faldende terræn 

• r er accept af e ig eds ist 
and på gr sarea  

Primær løsning for 
”Vand fra kloak i vej løber ind på grund” ved længerevarende regnperioder  
”Vand løbende på terræn fra nabogrund” ved længerevarende regnperioder 
”Vand løbende på terræn fra nabogrund” ved skybrud
”Vand løbende på terræn fra nabogrund” ved tøbrud

Løser udfordringen alene

Sekundær løsning for en række forskellige symptomer og årsager 

Forværrer situationen for 
”Vand gennem revner i kælder” ved højtstående grundvand 
”Vand gennem revner i kælder” ved længere regnperioder 
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved højtstående grundvand

agasinering
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13. Rende

ender r ges ti  at transportere 
and på o er aden. ender transpor-

terer typis  regn and fra ned sr r 
 fra set ti  nedsi ning e er ti  

oa en ia e rist e . ign. 

ender an an gges på en r e 
fors e ige måder a t efter i et 
dtry  der ns es. ypis e render er 

å ne etonrender  å ne gr srender 
e er mere ede render med riste 
på.

Funktion
enders prim re f n tion er at 

tranportere and. ender an gges 
typis  para e t med e er in e ret på 
ygninger  e e og forto e. 

e an an gges å ent med c a s-
s sten  etonrender e er a ternati t 
med gr s e dning. e an an g-
ges med så adt an g  at de n sten 
i e ses i terr net  e sempe is på 
gr sarea er  e er som dy ere render  
som periode is an re andfy dte.
ender r an gges med mem ran 

af ler, bentonit eller cement i bunden, 
så de er t tte indti  det ns ede ned-
si nings  e er d edningsp n t. 

ender an også eta eres som dy e-
re rendesystemer med riste på  der 
g r f rdse  eno er renden ettere.

Vær opmærksom på
et an efa es at f ge rcenter an-
isning  ti  an g af render. is 

det er m igt an efa es det at an g-
ge render med minim m  promi es 
fald. 

ender s a  ti ses n igt  or gre-
ne  ade og a a d f ernes og ind  
og d  si res fri o dt  så der er 
passage for andet.

ndgå for mange n  og store 
afstande på rendesystemer. is en 
rende har et jævnt fald, er render ro-

ste ed raftige ned rs nde ser  
da andet transporteres på o er a-
den  i renden.

Fordele

• Smidig og billig i forhold til rør 

• an nemt ti o es andre  
systemer og edninger 

• ange designm ig eder 

• an indpasses i de este sam ede 
sninger 

Ulemper 

• ptager p ads 

• r er ti syn for at passage af 
andet i e o des 

• rt at imp ementere i peret  
meget adt e er ste t terr n 

Rende

Primær løsning for 
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved længerevarender regnperioder
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved skybrud 
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved tøbrud
”Vand fra kloak i vej løber ind på grund” ved længerevarender regnperioder 
”Vand fra kloak i vej løber ind på grund” ved skybrud 
”Vand løbende på terræn fra nabogrund” ved længerevarende regnperioder 
”Vand løbende på terræn fra nabogrund” ved skybrud
”Vand løbende på terræn fra nabogrund” ved tøbrud

Løser udfordringen alene

Sekundær løsning for 
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved højtstående grundvand m.fl.

ransport
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14. Vådbassin

t åd assin an magasinere og 
rense regn and. er ade and fra 
e e gninger og tage m. . an 

forsin es og renses i et åd assin. 
sningen an a e stor re reati  

og nat rm ssig rdi på gr nd af 
det permanente andspe  og er 
velegnet til at placere i vandlidende 
områder. 

t åd assin er i princippet op ygget 
på ti s arende måde som t r assiner 
med et sandfang o ie ds i er  e t. 
dformet som for assin med dy et 
d  i se e assinet.

Funktion
åd assinets f n tion er at rense 

regn and og d mpe p sen fra en 
raftig regn nde se ed at maga-

sinere andet og ede det idere ia 
et dros et a  ti  oa en e er et 
vandområde.

åd assinet eta eres ed at gra e af 
ti  nder se nd rt gr nd andsspe  
e sempe is i et and idende område. 

åd assinet an dformes mere e er 
mindre som en nat r ig s  med e-
getation åde i og om ring den å ne 
and ade. ors e ige p anter ar for-

s e ig e ne ti  at optage for renende 
sto er  orfor et assin med et t 
nat rind o d  også ar en ere 

grad af rensee e t.

Vær opmærksom på
åd assiner eta eres ofte med en 

mem ran for de s at nne opret-
holde et permanent vådt volumen 
i assinet de s at indre infi tration 
ti  gr nd andsmagasiner. er s a  
end idere afses p ads ti  at eta ere 
adgangs e  som an enyttes ti  
mas ine  oprensning.

åd assiner s a  a t efter designtype 
ti ses  gange år igt  or grene  

ade og a a d f ernes og ind  og 
d  si res fri o dt. åd assiner på 

gr nne area er s a  oprenses min. 
ert  år. e ringer på nden 

må etragtes som for renet ord.

Fordele 

• an ti age o de og rense store 
mængder vand 

• e ati  en e  at dimensionere og 
an gge. e egnet ti  ere an en-
de ser 

• rfaringsm ssig god og e defi-
neret rensee e t 

• ige re reati e ge inster

Ulemper 

• ads r ende 

• r er ed ige o de se for at 
e are den re reati e rdi 

• r er ed ige o d og oprensning 
for at e are ydra is  f n tion 

• ed area  o er  m  an 
det blive §3-område, med der-
ti rende driftsrestri tioner

Sekundær løsning for 
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved skybrud 
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved tøbrud
”Vand fra vej løber ind på grund” ved skybrud 
”Vand fra vej løber ind på grund” ved tøbrud
”Vand fra kloak i vej løber ind på grund” ved længerevarende regnperioder 
”Vand fra kloak i vej løber ind på grund” ved skybrud
”Vand løbende på terræn fra nabogrund” ved længerevarende regnperioder 
”Vand løbende på terræn fra nabogrund” skybrud 
”Vand løbende på terræn fra nabogrund” tøbrud
”Vand fra å/sø løber ind på grund” ved længerevarende regnperioder
m.fl. 

Løser ingen udfordringer alene

agasinering
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15. Tørbassin

t t r assin er en fordy ning i ter-
r net  or and fra omgi e serne 
edes ti . t t r assin an ti age o -
de re ati t store m ngder and i et 
område  der norma t fremstår t rt  og 
an a e en e t anden f n tion  når 

det i e er fy dt med and. 

r assiner an an gges på area er 
med fors e ige f n tioner  par er  
sportsp adser  enyttede gr nne 
area er m.m. rea ernes prim re 
f n tion er g dende den st rste de  
af året. assinf n tionen tr der n 
i raft ed raftige regn nde ser.

Funktion
r assinets f n tion er at d mpe 

p sen fra en raftig regn nde se 
ed at magasinere andet og ede 

det idere ia et dros et a  ti  
oa en  et andområde og e er 

nedsi ning. assinet an idrage ti  
rensning af andet  idet parti er i  

gge sig i nden af assinet. 

r assinet er ofte et område med en 

anding af t r eresistente gr sser  
såsom ra gr s  a m. ene og r d
s inge . f ngig af ord ndstypen 
vil en del af det tilbageholdte vand

nne nedsi e. 

ternati t an et t r assin an gges 
i eton e er granit som et neds n et 
område  der an an endes som s a-
terpar  par eringsp ads e . ign.

Vær opmærksom på
and edes typis  ti  et t r assin 
ia et sandfang o ie ds i er  som 
an dformes som et for assin med 

dy et d  i se e assinet. I for-
assinet fanges o iesto er og andet 

materia e  og dette s a  e ig eds is 
oprenses.

r assiner s a  a t efter designtype 
ti ses  gange år igt  or grene  

ade og a a d f ernes og ind  og 
d  si res fri o dt. r assiner på 

gr nne area er s a  oprenses min. 
ert  år. e ringer på nden 

må etragtes som for renet ord.

Fordele

• an nemt indpasses i e sisteren-
de e str t rer 

• an ti age o de store m ngder 
vand 

• e ati  en e  og i ig at an gge  
is der er ta e om ord assiner 

• an s a e nye og interessante 
yr m med ere f n tioner 

Ulemper 

• ads r ende 

• r er accept af e ig eds ist 
vådt areal 

• r er en de  ed ige o de se for 
at e are en m ig re reati  rdi 

• n ny s aterpar  e er p p ads 
r er et st rre p an gnings  og 

an gsar e de 
Vådbassin

Primær løsning for 
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved længerevarende regnperioder
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved skybrud 
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved tøbrud 

Løser udfordringen alene

Sekundær løsning for 
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved højtstående grundvand
”Vand fra vej løber ind på grund” ved skybrud 
”Vand fra vej løber ind på grund” ved tøbrud
”Vand fra kloak i vej løber ind på grund” ved længerevarende regnperioder 
”Vand fra kloak i vej løber ind på grund” ved skybrud
m.fl.

agasinering
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16. Dige

Et dige er en regulering af terrænet, 
som r ges ti  at standse str m-
mende and. et an re a t fra et 
fa tis  a dige  som es ytter mod 
storm od ti  en mindre terr nreg e-
ring i egen have, der leder vand uden 
om e ygge sen.
 
n terr nreg ering r ges  or 

der er behov for at afbøje vand, der 
str mmer på o er aden  og an 
e sempe is også a e f n tion som 
et e mp. sningen er s r igt 
e egnet i om ination med andre 

gr nne sninger som fas iner  e  
eller regnbede.

Funktion
t dige s rger for styret a edning af 
and  typis  den om s r igt sår a-

re og e er a t iggende områder. n 
terr nreg ering an o es sammen 
med a  ti  enten oa  e er en 
gr n sning som e  e er regn ed 
e er fas ine.

iger df res oftest som en de  af 
det e sisterende ands a  så de i e 
n d endig is fremstår som regn-
ands åndteringse ementer  men 

mere som en nat r ig de  af omgi-
e serne. iger ep antes oftest med 

gr s og er nemme at ed ige o de.

Vær opmærksom på
iger terr nreg ering må i e 
df res  så de for rrer af andings-

for o d for om ring iggende area er 
og e er ti f rer nyt and ti  om ring-
liggende arealer i henhold til Vand-

s o en.

Fordele 

• an ofte indar e des som re rea-
tivt element i grønne områder 

• Nem at vedligeholde 

Ulemper 

• otentie t ra  om der og 
tilladt promillefald 

• a  a es af s idst r e materia-
er e sempe is g er  is det 
s a  re ro st 

Primær løsning for 
”Vand fra vej løber ind på grund” ved skybrud 
”Vand fra vej løber ind på grund” ved tøbrud
”Vand fra kloak i vej løber ind på grund” ved længerevarende regnperioder
”Vand fra kloak i vej løber ind på grund” ved skybrud 
”Vand fra kloak i vej løber ind på grund” ved stormflod
”Vand løbende på terræn fra nabogrund” ved skybrud
”Vand løbende på terræn fra nabogrund” ved tøbrud
”Havvand ind til bygning” ved stormflod 
”Vand fra å/sø løber ind på grund” ved længerevarende regnperioder
”Vand fra å/sø løber ind på grund” ved skybrud 
”Vand fra å/sø løber ind på grund” ved stormflod 
”Vand fra å/sø løber ind på grund” ved tøbrud
          Løser udfordringen alene

fsp rring
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17. Pumpe

n p mpe transporterer and fra et 
a t p n t ti  et ere e iggende 
p n t i terr net. n p mpe an åde 

re en permanent insta ation i en 
r nd p mpes mp e er en mo i  

p mpe  der an endes efter e o . 

sningen er e egnet i områder  der 
dg r o a e a p n ter  og or det 
an re s rt at a ede and nat r-
igt ia gra itation .

Funktion
n p mpe an rtigt ede store 

mængder vand fra lave områder, der 
e ers i e i e o ers mmet nder 
s y r d. n p mpe si rer a edning 
se  nder t try  i oa en. 

n p mpe sning an om ineres 
med e sempe is fas ine e er anden 
type magasinering og nedsi ning. 

Fordele

• an ytte and fra a e områder 
til høje områder 

Ulemper 

• n p mpe s a  re rege m s-
sigt i r g for at si re  at den ir er 
også ed s y r d 

• get str mfor r g 

• ar en egr nset apacitet  d s. 
der an omme en nde se  der er 
st rre end ad p mpen an f ge 
med til 

• r er an ende se af energi 
str m  for at ir e 

Dige/terrænregulering

Primær løsning for 
”Vand gennem revner i kælder” ved højtstående grundvand 
”Vand gennem revner i kælder” ved længerevarende regnperioder
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved højtstående grundvand
”Vand stående i lavpunkt på grund” ved længerevarende regnperioder 
”Vand fra å/sø løber ind på grund” ved længerevarende regnperioder 
”Vand fra å/sø løber ind på grund” ved tøbrud

Løser udfordringen alene

Sekundær løsning for 
”Havvand ind til bygning” ved stormflod 
”Vand fra å/sø løber ind på grund” ved længerevarende regnperioder 
m.fl.

Vær opmærksom på
mper r er ende ed ige o d. 

I nog e ti f de r der insta eres 
to e er ere p mper a ternerende 
drift).

ransport
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Ejerskab

”Vi har skulle hente ”ja” hos alle medlemmer-
ne. Der er nogen, vi ikke har hørt fra - det 
tavse mindretal. Og så er der 10 medlemmer, 
der ikke ønsker det her. Det bruger vi kræfter 
på nu.”

”Det handler om at kigge på modstanden, og 
se hvad det handler om. Kan vi gøre noget 
for at arbejde med den modstand? Prøve at 
forklare så godt som muligt.” 
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5. Igangsæt klimatilpasning

år I ar identificeret symptomer  
årsager og sninger for eres gr nd  
grundejerforening, er det tid til at 
se på  ad det r er at rea isere 

sningerne.

e t o erordnet an det re en 
p at ide  ordan ans aret i 

for o d ti  imati pasning og de de e 
af and reds et  som dg res af 

oa systemet  er forde t.  

Grundejers ansvar

år d  e er et s  er a e oa er 
på din grund private - og dermed dit 
ans ar. ette g der også for gr nd-
e erforeninger med pri ate f es

oa er.

   et etyder  
   at d  s a  s rge for at

   •   ed ige o de oa en  
        så den f ngerer i det dag ige

   •   sp e og reparere oa en 

   •   udbedre eventuelle problemer 

et er et o ra  at d  enytter en 
a toriseret oa mester  når der ar-
e des med spi de andsinsta ationer.

om se er ar d  ans aret for a e 
insta ationer på din gr nd. in gr nd 
ar eget spi de andsan g  og d  

s a  derfor se  si re din der mod 
o ers mme ser.

Kommunens ansvar

et er omm nes ans ar at dar e -
de en spi de andsp an  som inde o -
der op ysninger om de e sisterende 
og p an agte for o d inden for spi -
de andsområdet. pi de andsp anen 
fast gger rammerne for åndte-
ringen af spi de and og regn and i 
omm nen.

Ændringer i håndtering af regn-
andet og ndringer i terr n s a  

god endes af omm nen.

et er også omm nen  der gi er 
ti ade ser ti  andt andet nedsi ning 
af regnvand på privat grund.

Forsyningens ansvar

orsyningen ar ans aret for det of-
fent ige regn  og spi de ands system. 

et etyder  at forsyningen er an-
s ar ig for oa en frem ti  s e et 
ind til din grund.

is der er pro emer i det o ent ige 
regn  og spi de andssystem  s a  d  
en ende dig ti  din forsyning.

s mere om forsyningens ans ars-
områder på din forsynings em-
meside. er an d  finde a t e  
information om driftsforstyrre ser i 
n r eden af din gr nd e er se  om 
forsyningen ar e der i n r eden af 
dig.
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Oversvømmelse på egen 
grund 

ar d  pro emer med at omme 
af med vandet på din egen grund 
e sempe is på gr nd af t gr nd-
andsspe  igger initiati et de -
ende os dig se . 

nders g f . m ig eden for om-
fangsdr n om ring set e er 
nders g om der er m ig ed for 

a edning dr ning ti  a ere iggende 
områder.

s  is d  ns er at a ede
dr ne din gr nd ti  anden matri e  
r er det ti ade se fra omm nen 

og e ent e t en ting yst ret ti  ort-
edning. et an i e ans arspådra-
gende  is d  a er en ontro eret 
a edning ti  anden matri e .

Oversvømmelse fra nabo-
grund og andre områder 

y des o ers mme se nat r ig 
afstr mning efter regn e r  må d  
for ente at s e e e med de gener  
det an medf re. 

Prøv i dette tilfælde at overveje, om 
d  an dirigere andet der en  or 
det g r mindst s ade. s  d  må 
i e a e foransta tninger  der ort e-
der andet idere ti  anden matri e .

ommer andet fra ef stede i-
ser asfa t os .  area er  og din dia og 
med na oen er gået i ård n de  r 
d  onta te omm nen. 

Oversvømmelse fra vej  

ommer andet fra en o ent ig e  
r d  onta te omm nen. om-

mer andet fra en pri at e  s a  d  
onta te gr nde erforeningen.

anset om der er ta e om o ent ige 
veje eller private veje, er det ejeren 

omm ne e er gr nde erforening  
der s a  ti se  at e ens a ssys
temer er i fors ar ig stand. an r 
som e e er o er e e m ige imati -
tag  der si rer  at and er der en  

or det g r mindst s ade.

Hvordan kan du forebygge 
oversvømmelse af din kæl-
der?

i  d  fore ygge and i din der  
s a  d  onta te en a toriseret o-
a mester. oa mesteren an gen-
nemgå dit a ssystem og fort e 
dig  ordan dine pro emer edst 
an ses. et er også oa meste-

ren  der s a  df re ar e det.
orma t an d  for indre o ers m-

me ser fra oa en ed at få en 
a toriseret oa mester ti  at insta -

lere enten en pumpe i pumpebrøn-
den e er en ands e.

Hvem har ansvar for, at pri-
vate kældre ikke bliver over-
svømmet?

et ar d  som gr nde er. 

omm nens ans ar er på o ent ige 
area er  og omm nen s a  si re  at 

oa ystemet ar en ti str e ig a-
pacitet i for o d ti  de mest yppige 
st rre regn nde ser.

orsyningerne tager  i de este om-
m ner  n ans ar for a edning af 
regn and fra terr n og a tså i e fra 
for e sempe  derni ea . et g -
der så e  spi de and som regn and. 

I e streme sit ationer med regns y  
d o er det fastsatte ser iceni ea  

er forsyningerne i e ans ar ig.

omm nerne es tter  i et ser i-
ceni ea  for afstr mning af regn and 
orgerne i omm nen ti ydes  når 
oa erne og af andringssystemet 
imati passes. et an d  se om i 
omm nens spi de andsp an.

Tag ansvar
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Samarbejde

å de f gende sider findes et red-
s a  der s a  pe ti  at I som 
gr nde erfore ning ed  em s a  I 
ta e med  i for inde se med rea ise-
ring af de en e te sninger ti  ima-
ti pasning  som I ar identificeret og 
ns er at igangs tte for at si re er 

mod imaet. 

emaet inde o der en o ersigt o er 
de  ima sninger  ad de r -
er af e ent e e ti ade ser  og em 

I s a  a e dem af. 

Skemaet kan således bruges til 
at ligge en plan for, hvem I skal 
tale med, om hvad og hvornår. 

om i snings ata oget er snin
ger  ne str t reret efter p aceringen 
af sningerne på en e tmatri e  i 
e e e er på st rre o ent ige e er 

private arealer. 

eds a et er opde t i de sent-
igste dia ogpartnerne  som I an 
omme
d for en o ds is omm ne  for-

syning  na ogr nde erforeninger  
rådgivere og politiet. 

o itiet er n re e ant i for inde se 
med sninger i e e.

I kan ikke løse det hele selv

om gr nde er står d  med ans a-
ret. en imare aterede o ers m-
me ser er angt en ad e en af en 
sådan st rre se  at d  som en e t 
gr nde er i e an åndtere an-
det på egen gr nd  fordi der i e er 
p ads.

Derfor er I som grund ejere nødt 
til at se på klimatilpasningen 
som en fælles opgave og et fæl-
les ansvar i grundejerforeninger, 
boligforeninger osv.

t er sammen og se på eres 
f es dfordringer  gri  fat i eres 
omverden - nabo grundejerforeninger, 
omm ne og forsyning  for at finde 

frem ti  f es angsigtede sninger.  

Ejerskab

”Det har været vigtigt for, 
at vi kunne komme igennem 
med vejprojektet, at vi har 
startet op med andre pro-
jekter først. Der er skabt en 
vilje og erfaring med, at det 
er sjovt at samarbejde. Det 
gør, at man tager bedre imod 
et større og økonomisk tungt 
projekt.”
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H
V
E
M

S
K
A
L

I

T
A
L
E

M
E
D
?

Løsning

Kommune

Forsyning

Nabogrund-
ejerforeninger

Eksterne 
rådgivere

Politi

Nabogrundejerforening

Forsyning

Kommune

§

yggeti ade se

ygnings on-
str t r  tatis e 
beregninger ift. 
tagets sp rrenes 
bæreevne

od ende se ift. 
trafi si er ed

od ende se ift. 
trafi si er ed

Rådgivende inge-
ni r oa mester  

ydra is  dimen-
sionering e t. ed 
r g af reg-

near  nedsi ning  
e er egnr e  
regnear  den 
nedsi ning  
IDA)

t. ands a sar i-
te t om p ante a g

Rådgivende inge-
ni r oa mester  

ydra is  dimen-
sionering e t. ed 
r g af reg-

near  nedsi ning  
e er egnr e  
regnear  I

oa mester  
imensionering og 

rigtig placering ift. 
tagned  og a  
fra st e . sa

ntrepren r gerne 
med åde oa me-
ster  an gsgartner 
ompetencer m .  
imensionering af 

dr n  dr n asse 
og s råningsan g i 
udgravningen

Rådgivende inge-
ni r oa mester  

ydra is  dimen-
sionering e t. ed 
r g af reg-

near  nedsi ning  
e er egnr e  
regnear  den 
nedsi ning  
IDA)

t. ands a sar i-
te t om p ante a g

Rådgivende 
ingeni r oa me-
ster  ydra is  
dimensionering 
evt. ved brug af 

regnear  
nedsi ning  

I

orsyningen an 
a e ydra is  

viden og evt. model

is andet edes 
til en nabogrund, 
s a  det ting yses

Går vejen gennem 
ere gr nde erfor-

eninger så r om 
der e t. s a  a es 
vejbede på hele ve-
en  i et åde er 
godt ift. vandhånd-
tering og ensartet 
dseende

Går vejen gennem 
ere gr nde er-

foreninger  så r 
om gr ften s a  
forts tte angs 
hele vejen

is der dros es ti  
regn ands oa en  
sp rg forsyningen 
om ti s tnings-
p n ter

i s tningsp n ter 
ti  regn ands oa
en

is der dros es ti  
regn ands oa en  
sp rg forsyningen 
om ti s tnings-
p n ter. orsynin
gen an a e 
ydra is  iden og 

evt. model

orsyningen an 
a e ydra is  

viden og evt. 
model

Miljøafdeling: Ned-
si ningsti ade se

Miljøafdeling: Ned-
si ningsti ade se

t. ti s tningsti a-
de se ed o er  ti  
regn ands edning.

 på g dende 
afstands ra  ti e s. 
ygninger og dri -
e ands oringer

Miljøafdeling: Til-
s tningsti ade se 
ti  regn ands oa -
en  e er d ed-

ningsti ade se ti  
e s. gr ft

Miljøafdeling: Ned-
si ningsti ade se
e afde ing  rafi -

god ende se

Miljøafdeling: 
edsi ningsti a-

de se og gra eti -
ade se

5. Højvands-
    lukke

6. Omfangs-
    dræn

7. Vejbed 8. Grøft1. Grønt tag 3. Faskine2. Regnbed 4. Regnvands-
    beholder

Forsyning
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ntrepren r
oa  mester  
p ygning af 

drænlag i vejen

ands a sar ite t
an gsgartner  råd-
givende ingeniør, 
entreprenør

Rådgivende inge-
ni r oa mester  

ydra is  dimen-
sionering e t. ed 
r g af reg-

near  nedsi ning  
e er egnr e  
regnear  den 
nedsi ning  
IDA)

Rådgivende ingeni-
r  imensionering

Rådgivende inge-
ni r oa mester  

ydra is  dimen-
sionering e t. ed 
r g af reg-

near  nedsi ning  
e er egnr e  
regnear  den 
nedsi ning  
IDA)

Rådgivende inge-
ni r oa mester  

ydra is  dimen-
sionering e t. ed 
r g af reg-

near  nedsi ning  
e er egnr e  
regnear  den 
nedsi ning  
IDA)

Rådgivende ingeni-
r  imensionering

oa mester  
imensionering

Går vejen gennem 
ere gr nde er-

foreninger  så r 
om den perme-
able belægning 
s a  forts tte 
angs e e e en  
for at få et bedre 
e edsindtry  og 

ensartet ed

Er der en nabo-
grundejerforening, 
der også an a e 
interesse i at ede 
and ti  gr s a -

ningen  så man an 
dele udgifterne

Er der en nabo-
grundejerforening, 
der også an a e 
interesse i at ede 
and ti  åd assi-

net  så man an 
dele udgifterne

Er der en nabo-
grundejerforening, 
der også an a e 
interesse i at ede 
and ti  t r assinet  

så man an de e 
udgifterne

Er der en nabo-
grundejerforening, 
der også an a e 
interesse i at 
anlægge et dige, 
så dgifterne an 
de es

orsyningen an 
a e standarder 

for dimension af 
dræn og dræn-
asse

orsyningen an 
a e ydra is  

viden og evt. model

orsyningen an 
a e ydra is  

viden og evt. model

orsyningen an 
a e ydra is  

viden og evt. model  

i s tningsp n ter 
ti  regn ands oa
en

orsyningen an 
a e ydra is  

viden og evt. model

orsyningen an 
a e ydra is  

viden og evt. model

orsyningen an 
a e ydra is  

viden og evt. model

i s tningsp n -
ter ti  regn ands-

oa en

Miljøafdeling: 
edsi ningsti a-

de se
Vejafdeling: Tra-
fi god ende se

Vejafdeling: Vejreg-
lement

Vejafdeling: Vejreg-
lement, materialer 
og a edning af 
s y r ds and

Miljøafdeling: 
edsi nings

ti s tnings d ed-
nings  og gra eti -
ade se og ti ade se 
f. ygge o en

Miljøafdeling: 
d ednings ti s t-

ningsti ade se

Miljøafdeling: 
edsi nings

ti s tnings d ed-
nings  og gra eti -
ade se og ti ade se 
f. ygge o en.  
e t. and one ti a-
de se

Miljøafdeling: 
edsi nings

ti s tnings d ed-
nings  og gra eti -
ade se og ti ade se 
f. ygge o en

Miljøafdeling: 
ra eti ade se og 

jordhåndtering og 
ti ade se f. yg-
geloven

Miljøafdeling: Ud-
ednings ti s t-
ningsti ade se

od ende se ift. 
trafi si er ed

od ende se ift. 
trafi si er ed

od ende se ift. 
trafi si er ed

9. Permeabel 
    belægning

11. Hævede 
      kantsten

10. Skybrudsvej 13. Rende12. Græslavning 17. Pumpe15. Tørbassin 16. Dige14. Vådbassin
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Fælles ansvar

Vej

Større privat/
offentligt areal

Jo
 m

er
e 

va
nd

, j
o 

st
ør

re
 sk

ala
 af

 lø
sn

inger

Matrikel

ange af de sninger  der er an en-
de ige på matri e ni ea  an s a e-
res op  men i e ice ersa  netop 
på gr nd af den egr nsede p ads 
på en e t matri e ni ea .

erfor s a  I t n e er gr ndigt om  
når I o er e er ima sninger  for 
an det eta e sig i den i e s a a  
er gi er det  a t efter ara teren 

af eres dfordring  mening  at ind-
drage andre i eres imati pasning    

ores yer og e ygge ser igger 
forde t fors e igt i terr n og nog e 
igger oppe  mens andre igger nede.  

Regnvand følger terrænet og derfor 
an i re i en sit ation  or nog e 

få matri er modtager and fra et 
stort om ring iggende område. 

I tilfælde af længerevarende reg-
nperioder  s y r d og t r d an 
disse matri er modtage meget mere 
and  end de an åndtere inden for 

deres for o ds is små områder.



615. Igangsæt klimatilpasning

Grund-
ejerforening

Nabogrund-
ejerforening

Kommune

Derfor er dialog med 
nabogrundejerfore ninger vigtig 
for mulig hederne for den enkelte 
grund ejerfore nings klimatilpas-
ning. 

Ligeledes er dialogen med kom-
munen vigtig, idet den kan have 
planer om at håndtere regn-
vandet i en større kommunal og 
planmæssig sammenhæng, som 
led i klimatilpasningsplan og spil-
devandsplan.

o st rre dfordringer eres gr nd-
e erforeningen står med  o st rre 
s a a af sning er der e o  for. 

sempe is at in o ere na ogr nd-
e erforeningers area  e er et e t 
andop and på omm na t ni ea . 

ermed er der også e o  for at 
omme i dia og med ere a t rer for 

at nne finde sninger  som rent 
fa tis  ser dfordringerne.

 

Fælles opgave 
og ansvar 

”Vi har brug for at få italesat 
problemstillingen til de om-
kringliggende grundejere. Det 
er jo de områder, der afvander 
ned til os. Min forventning er, 
at vi kan ikke med ord kan 
overbevise en anden grund-
ejerforening om at holde vand 
tilbage. Det handler om pen-
ge. Solidaritets følelsen er nok 
ret lav, for det er ikke dem, 
der har et problem.” 

Privat

Jo
 m

er
e 

va
nd

, j
o 

fl e
re

 p
ar

te
r s

ka
l i

 d
ia

lo
g
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6. Få mere information

Regnvandskonsulenterne, .regn ands ons ent.d
 an få p af en regn ands ons ent ti  at finde frem ti  de n re e ante gr nne regn ands sning er  

der an si re din o ig og gr nd for o ers mme se. er do er an regn ands ons enten også istå med at 
an gge af de n gr nne sninger. iden  ar e no ogis  Instit t og o s o en ddannet regn ands on-
s enter. et etyder  at d  som gr nde er ar edre m ig eder for at få sparring i for o d ti  gr nne regn-
ands sninger  når d  ringer ti  din o a e oa mester e er an gsgartner. er an d  finde isten o er profes-

sione e  som ar taget ddanne sen. 

Værktøjer til klimatilpasning, . imati pasning.d
imati pasningsporta en ar en sam ing af r t er ti  imati pasning  te nis e sninger og en ang r e 

andre informationer af re e ans for gr nde erforeningers imati pasning.

Miljøministeriets kort, mi oegis.mim.d
ortdata ti  imati pasningsp anerne fra i ministeriet

LAR i Danmark, . aridanmar .d
Information og erfaringer med an g i anmar

Forsikringsvejret, .forsi rings e ret.d
p ysninger om e r  der an gi e an edning ti  forsi ringss ader orsi ring og ension

DinGeo, .dingeo.d
Information om o ers mme se på din gr nd m.m.

Rørcenter-anvisning 016, Maj 2012, ttp . i o and.d p content p oads
oercenter an isning .pdf
rcenterets an isning an isning for åndtering af regn and på egen gr nd  med i ag om nedsi ningstest og 

beplantning af regnbede.

er findes yder igere in s ti  sites med information om imati pasning  gr nne sninger   o a  edning af egn and  m. .  
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Ind o det af denne p i ation er 
e et ti  gennem samar e de med 

tre gr nde erforeninger i redens-
org omm ne  som gennem n-

gere tid se  ar ar e det med deres 
ima dfordring. 

ennem en r e or s ops er der 
d i et de reds a er  som g iden 

inde o der  som on rete s ar på de 
dfordringer  som gr nde erforenin-

gerne stod o erfor. 

r e det ar edt ti  dar e de se af 
denne generelle guide for grundejer-
foreninger  som andre gr nde er-
foreninger med lignende problemer 
også an r ge.

tor ta  ti  med emmer af gr nde er-
foreningerne i Ullerød Have, Ullerød 
ar  og res ndspar en for e igt 

engagement  i d  å en ed og stor 
ompetence. 

Guiden er udarbejdet af NIRAS i 
samar e de med ie s t en and-
s a sar ite ter for redens org 
omm ne  orsi ring  ension og 

den regiona e as  orce for imati -
pasning  der er initieret og st ttet af 
KLIKOVAND, Greater Copenhagen og 
egion o edstaden. 

September 2018

Kolofon
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Fælles opgave og ansvar

”Jeg synes, at man har en slags borgerpligt til 
at hjælpe til i de områder, man bor i.” 



Bilag	2:	Klimatilpasning	Ullerødhave	



Ullerødhave:
Problemet er her primært overfladevand fra omgivelser og fra eget 
terræn, med vandansamlinger/oversvømmelser  i lavtliggende områder:

• Vejvand og afstrømmende vand fra naboområder ledes i 
skybrudsrender til grønt område vest for bebyggelsen. Vandet ledes 
udenom bygninger/haver ved at hæve kantsten og overkørsler

• Skybrud ledes til græslavninger/regnbede i egne grønne områder 
og drosles til kloak

• Naboområder skal inddrages for at lokalisere problemer og beslutte 
løsninger.

Niras A/S
Niels Lützen landskabsarkitekter ApS



Niras A/S
Niels Lützen landskabsarkitekter ApS



Niras A/S
Niels Lützen landskabsarkitekter ApS



Græslavninger udgraves for at få plads til vandetVandet kan via 
drænrender ledes til regnbede eller eksisterende lavninger i de grønne 
områder og grøfter, hvor det 
forsinkes, fordamper eller nedsiver.

Niras A/S
Niels Lützen landskabsarkitekter ApS



Skybrudsrender nedgraves i en side 
af vejen, denne leder skybruddet til 

den udgravede grøft vest for bebyggelsen 
og videre til det grønne område, 

hvor der udgraves et større regnbed.

Niras A/S
Niels Lützen landskabsarkitekter ApS



Træer dræner, især pil, birk og rød‐el. Selv få træer er med til at sænke 
grundvandet markant. 

Niras A/S
Niels Lützen landskabsarkitekter ApS



Niras A/S
Niels Lützen landskabsarkitekter ApS



Niels Lützen landskabsarkitekter ApS



Niras A/S
Niels Lützen landskabsarkitekter ApS



Nogle regler og gode råd:

• Der skal søges om nedsivningstilladelse hvis der anlægges regnbede. Der skal 
formentlig også søges om byggetilladelse og tilladelse til vejændring hvis der gøres 
indgreb i veje og stier. 

• Jorden kan være forurenet. Vi har regnet med at den er kl. 0 og 1, som er det
reneste og det billigste at bortkøre. Det kan være en fordel at tage en jordprøve
hvor der graves ud til regnbede (1 prøve pr. 30 t), så I undgår overraskelser.

• Det vil være en god ide at vende problematikken med Fredensborg Kommune
inden I går i gang, og desuden drøfte løsningerne med forsyningsselskabet. Hvor 
der tilbageholdes/forsinkes eller fordampes vand, der ikke løber til kloak, kan der 
muligvis blive tale om en tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, afhængigt af
selskabets regler.

• Få mindst 2 tilbud på arbejdet. Brug gerne anlægsgartnere med
kloakmestereksamen ( det har de fleste), de har et godt overblik over
sammenhængen mellem jord, planter og afløb.

Niras A/S
Niels Lützen landskabsarkitekter ApS



Bilag	3:	Fuldmagt	
	
	 	



  
FULDMAGT 

 

Undertegnede ejer af nedenstående ejendom giver herved 
adgang til på mine vegne og uden begrænsninger at afgive 2 
stemmer vedrørende alle anliggender sat til afstemning ifølge 
dagsordenen til generalforsamlingen den 2. April 2019 i 
Grundejerforeningen Ullerødhave.  

FULDMAGTSMODTAGER: 

 

Navn: _____________________________________________ 

 

Drosselvænget/Rypevænget nr.: _________________________ 

 

 

FULDMAGTSGIVER (ejer af nedenstående ejendom): 

 

Navn: _____________________________________________ 

 

Drosselvænget/Rypevænget nr.: _________________________ 

 

Underskrift: _________________________________________ 


