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Regnvandshaven 
Avedøre Tjek på kloakken

Klimaet ændrer sig, og vi oplever stadig kraftigere regnskyl. 
Det er kloaksystemet ikke bygget til, og det giver oversvømmelser, 
fordi vandet stiger op i rørene i stedet for at blive ledt væk. 

I denne folder kan du læse, hvordan du skåner kloaksystemet 
og undgår oversvømmelse i din kælder. Du kan også læse om 
Regnvandshaven Avedøre, som du er meget velkommen til at besøge. 

Undgå oversvømmelse i din kælder
Der kan være flere grunde til, at du får vand i kælderen
•	 Kloaksystemet	på	din	grund	er	stoppet	til
•	 Dine	nedløbsrør	fra	taget	er	utætte
•	 Et	eller	flere	vandrør	er	utætte
•	 Væggene	i	kælderen	er	utætte
•	 Gulvet	i	kælderen	er	utæt
•	 Dit	hus	ligger	lavt	i	terrænet
•	 Dit	hus	ligger	i	et	tidligere	moseområde

Du kan selv gøre en del for at forebygge oversvømmelse i 
kælderen. Rens dine tagrender, nedløbsrør og sandfanget ved 
nedløbsrørene mindst en gang om året. Løft også dækslet på 
din rensebrønd og tjek, om den er ved at stoppe til.  

Du kan også overveje at få en autoriseret kloakmester til at 
installere en pumpebrønd eller et højvandslukke i din kælder. 

Afled regnvandet på din grund
Du kan skåne kloaksystemet ved at aflede regnvandet på din 
grund. Det gør du ved at vælge overflader i indkørsler og på 
terrasser,	som	regnvandet	kan	trænge	ned	igennem.	Grus,	armeret	
græs og fliser med brede fuger skåner afløbene mere end tætte 
flader med asfalt og fliser. 

Du kan også vælge at lede regnvandet til en faskine, hvorfra 
det kan sive ned i jorden og danne nyt grundvand.

– få styr på dit regnvand

Inden du går i gang skal du kontakte din kommune for at 

høre, hvilke muligheder du har for afledning af regnvand 

på netop din grund.

Du må selv lave anlægsarbejdet, mens en autoriseret 

kloakmester skal stå for til- og frakobling af det eksisterende 

kloaksystem.

www.spildevandscenter.dk

Spildevandscenter Avedøre . Kanalholmen 28 . 2650 Hvidovre
Tlf.: +45 3634 3800 . Fax: +45 3634 3801 . epost@spildevandscenter.dk
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Regnvandshaven Avedøre viser i praksis, 

hvordan du kan aflede regnvandet på 

din grund. Besøg os og få inspiration 

til, hvordan du skåner kloaksystemet 

og undgår vand i kælderen.

Der er rige muligheder for at aflede regn-

vandet til andre steder end kloakken. På de 

følgende sider kan du se en række forslag.

Velkommen i Regnvandshaven Avedøre
– og rigtig god fornøjelse! 

Udarbejdet med støtte fra:

FASKINE

Du kan ofte med fordel benytte flere forskellige metoder sammen. På billedet 
kan du se regnvand, der fra et plantebed og en grøft siver ned til en faskine. 
Hvis der falder ekstra meget regn, løber vandet videre til grøften. 

Led regnvandet væk med grønne tage, faskiner, græsplæner og blomsterbede

Du kan lade 
regnvandet fra 
taget sive ned 
i en faskine. 
Faskinen er et 
hulrum i jorden 
stabiliseret af 
plastkassetter.

Du kan opsamle regnvand 
i en beholder og bruge 
vandet til havevanding.

Hvis du ønsker, at regnvand skal sive ned 
i et plantebed, skal du være opmærksom 
på, at planterne skal kunne tåle både 
tørke og store vandmængder.

Grønne tage med mos, 
sedumplanter og græs 
tilbageholder vandet på 
taget, så det fordamper 
i stedet for at løbe til 
kloakken.

Du kan lede regnvandet til lavninger på
græsarealer og til plante- og blomsterbede. 
Noget af regnvandet vil herefter fordampe, 
mens resten vil sive ned til grundvandet.

– fra tag til å

GLOSTRUP KOMMUNE


