
Scenarie 1: Ofte forekommende vandstand.
Overløb fra faskine til kote 31.90.

Scenarie 2: Sjælden forekommende vanstand.
Overløb fra faskine til kote 32.00, sunket til kote 31.90.

Scenarie 3: Ekstrem vandstand.
Overløb fra faskine til kote 32.50.

Regnbedets 3 scenarier 
1:500

Regnbed i eneRgyFlexHouse
Regnbedet eR opdelt i 3 zoneR:

1.  tilløbet skeR i centRum af et indRe, skålfoRmet bassin. Regnvandet stigeR op 
    gennem en bRønd, deR kan Renses foR sand, gRus mv. 

2. den omkRingliggende zone på 100 m2 RummeR det vand, som løbeR oveR fRa zone 1.
    nåR aRealet eR vandfyldt, ståR en ciRkulæR ”atol” i gRønt gRæs ude i vandet.  

3. zone 3 fungeReR som nødoveRløb ved ekstReme Regnskyl. denne zone
    følgeR den eksisteRende teRRænfoRm og tilladeR nedsivning

Regnbed til 
synliggøRelse aF Regnvand

HvoRfoR et Regnbed?
Når faskinerne er fyldt, samles overskydende regn-
vand i et regnbed, som er et område med varieren-
de former for beplantning, der både kan tåle at stå 
i vand og være tør. Tilløbet til regnbedet er placeret 
i et bassin, hvor regnvandet stiger op gennem en 
brønd. Bassinet er opbygget på et stabilt underlag, 
der tillader minimal eller ingen nedsivning. Det indre 
bassin forventes at være helt fyldt eller løbe over til 
det omgivende terræn flere gange om året (scenarie 
1). Den omkringliggende zone 2 rummer det vand, 
der løber over fra zone 1 (scenarie 2) og tillader ned-
sivning i jorden. Derefter forsvinder vandet i terræ-
net først og til sidst i det indre bassin. Ved ekstrem-
regn (scenarie 3) stiger vandet yderligere og løber 
ud i zone 3, der følger den eksisterende terrænform 
og som tillader nedsivning. Området fungerer ude-
lukkende som nødoverløb. 
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innovationsfoRløb 
i eneRgyflexHouse

indsamling af praktiske erfaringer med anlæg og drift 
af et regnbed i Danmark.

Demonstationsanlæg for kommuner og
forsyningsselskaber.

generering af viden om, hvilke planter, der kan tåle 
forskellige vandstande. 
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