
Pilotprojekt for afdækning af interessen for nedsivning 

af regnvand på egen grund i kommunen

Ved ingeniør, Kristoffer Amlani Ulbak

Forsyningsafdeling, Gladsaxe Kommune



Øget 

nedsivning

Øget 

grundvands-

dannelse

Reduceret 

kloakbelastning

Mindre 

spildevand til 

søer og åer 

ved skybrud

Mindre vand til 

renseanlæg

Økonomiske 

fordele

Fordele ved nedsivning



Nedsivning



Økonomi ved nedsivning

- Kommunen kan vælge at tilbagebetale 
40% af tilslutningsbidrag til en parcel, der 
trækker sit tagvand ud af 
kloakforsyningen (20.800 kr.)

Ved massiv nedsivning (alle 

tage) er der ikke behov for 

opdimensionering i hele 

Bagsværdrendens opland 

Det er en besparelse på ca. 

100 millioner kroner .
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Erfaringer fra Københavns 

Kommune, der tilbagebetaler 

40 % af tilslutningsbidrag viser 

tilslutning fra 30-40 husstande



Forslag til pilotprojekt for 

nedsivning

Spørgeskemaundersøgelse
Udvalgt område på 429 husstande. Borgerne 

præsenteres i brev om fordel og ulemper ved 
nedsivning

Borgermøde

To formål:
– at give borgerne et bedre beslutningsgrundlag 

at tage stilling til, om de er interesseret i at 
etablere en faskine

– at skabe et fælles engagement for nedsivning.



Pilotområde





Spørgeskema



Videre forløb

• Behandling af data for 

spørgeskemaundersøgelse

• Beregning af scenarier for økonomi

• Notat udarbejdes i samarbejde med 

Rambøll

• Dagsorden med resultat fremlæges 

MIU i juni



Tak for opmærksomheden



Huskeliste

• Serviceniveau ens ingen forbedringer 

mht. vand i kælder

• Ikke sikkert at man kommer tilbage

• 9.000 – 15.000,- hvis man betaler 

sig fra etablering



Faskine med overløb til 

underliggende tørt sand



Overløb til faskine



Informationsmøde om vand i kælder
Baggrund for informationsmøde

I forbindelse med spørgeskemaundersøgelse viste det sig at der er 

mange borgere der ønsker mere information om forebyggelse af vand i 

kælder.

Formål med informationsmøde

•Præsentere løsningsforslag til nedsættelse af vand i kælder, for derved 

at imødekomme borgerne.

•Forklare om serviceniveau og eget ansvar.

Form af møde

1 times foredrag

1 time hvor borgerne har mulighed for at komme ud til stande og stille 

spørgsmål

Overholdt serviceniveau 

ikke lig med ingen vand i 

kælder 



Separering


