
Strategi – behold regnvandet på egen grund !  
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Regnvandshåndtering 

• Opstat i 1990érne med at etabler store 

bassiner i midt byen. 

•  - før ordet Klima forandringer og 

kliamfaktorer var opfundet. 

• Stor opbakning fra det politiske 

(Roskilde) 

• Samtidige med at der blev bygget nyt 

renseanlæg - Bjergmarken 



Bassiner  

I 1990érne blev der 

bygget 5 store 

underjordiske bassiner 

og pumpestationer. 

 

Pris i alt ca 250 mio.kr. 

 

I alt 67 åbne bassiner, 

 i forskellige størrelser 
 

 

 

Eks : Sønder Ringvej – OC19 
•Bygget i 1999  

 

•Kapacitet på ca 3500 m3 delt på 2 

underjordiske bassiner. 



Trekroner Sø  

   

Regnvandsbassin 

med kunst bro  

Finansieret af: lavet i 2004 

•Roskilde Forsyning (7 mil. Kr) 

•Roskilde Kommune (7 mio. kr) 

•Lokale og Anlægsfonden 

                                (1 mio. kr.) 

•Kunst fonden         (1 mio. kr.)  



Trekroner sø med bro - idag 



Hvad kan vi forvente? 
FN’s klimapanel og regeringens strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark har 

opstillet scenarier for, hvordan klimaet vil udvikle sig indenfor de næste 100 år.  

 

Konsekvenserne vurderes at blive: 

•     Middeltemperaturen vil stige med 2-3 grader 

•     Mere årligt nedbør 

•     Stigning i vinternedbøren på 18-43 %  

•     Fald i sommernedbøren på 10-25 % 

•     Kraftige nedbørshændelser i sommer og efterår 

•     Øget stormaktivitet 

•     Tørrere somre 

 

Det betyder: 

•     Mere overfladevand i byerne og risiko for oversvømmelser og opstuvninger fra 

      kloaksystemet 

•     At havvandsspejlet stiger med ca. 50 cm (15 cm frem til 2050 og ca. 50 cm 

frem til år 2100) 

•     Hyppigere ekstrem højvande med risiko for oversvømmelser  

•     Opstuvning i vandløb og dræningskanaler, hvilket  forringer dræning 



Hvad gør vi ved det? 

Klimatilpasning kan ikke udføres på en gang – det skal koordineres og 

tilpasses med renovering og nyanlæg af kloaksystemet. 

 

Usikkerhederne i prognoserne taler også for en løbende tilpasning. 

 

Vores filosofi er at vi ikke ønsker større kloakker, men ønsker at tilpasse 

”klimaforandringen”  så vidt de er muligt ved at ”holde det på 

jordoverfladen” 

 

Eksisterende kloaksystemer      Løbende tilpasning 

 

 

Nye kloaksystemer i nye byområder  Åbne systemer til regnvand 



Hvad har vi oplevet? 
Billeder fra sommeren 2010. 



Trekroner Øst – 2004 

Rense ved kilden 



Langebjerg sø 



Anlægsfase 

Vinter 

Sommer 

Forår 



Regnvandskanal 



AFVANDING FRA EGET HUS 



Fordele ved et åbent regnvandssystem 
• kan uden at det behøver at skæmme terrænet indeholde meget store mængder regnvand. 

  

• kan etableres rekreativt på mange forskellige måder og bibringe et område stor rekreativ værdi 

 

• kan hvis det også bidrager med rekreative værdier medvirke til at regnvand bliver et mere acceptabelt 

element i byen og ikke bare er noget, der hurtigt muligt skal gemmes væk i rør under jorden. Dette er 

positivt set i lyset af at ekstrem regn, ligegyldigt hvilket system det afledes i, vil være synligt i en periode. 

 

• er en fordel da de fleste mennesker finder vand i byen meget attraktivt, og et åbent rekreativt 

regnvandssystem vil dermed ikke kun kunne forbedre menneskers levevilkår, men også potentielt kunne 

forhøje grundpriserne i et område. 

 

• gør vandet mere tilgængeligt for planter og dyr og vil forbedre deres levevilkår i byen. 

 

• kan bidrage med en afkølende effekt i ”tætte” byer med store befæstede flader, såfremt det også er 

vandfyldt i varme perioder. 

 

• tilnærmer sig et naturligt kredsløb for regnvand i højere grad end et lukket regnvandssystem i rør, hvilket 

alt andet lige må ses som en miljømæssig fordel. (dog afhængig af andet vandets forureningsgrad) 

 

• kan være billigere at etablere end et lukket system i rør.    

 

•  kan etableret i græs bidrage med næringsstofomsætning og tilbageholdelse af tungmetaller og 

miljøfremmede stoffer fra tag- og vejvand. 



Ulemper 

• regnvand der afstrømmer fra tage og veje indeholder tungmetaller og miljøfremmede stoffer, hvilket 

kan give anledning til overvejelser om, hvorvidt det er hygiejnisk forsvarligt at gøre regnvandet 

”tilgængeligt” til børneleg m.v. i et åbent regnvandssystem.  

 

 

• kan være anlægsøkonomisk tungt at etablere. De ”rekreative værdier” kan være dyre. 

 

 

• er dyrere at vedligeholde end et lukket system i rør, idet det er mere udsat for blade, skrald, 

tilvoksninger osv. og ikke i samme grad kan etableres selvrensende som et rørsystem. 

 

 

• kan tage mere plads og fratager dermed byen for arealer, der kunne være dækket af veje eller 

bygninger i stedet.  

 

 

• stiller store krav til planlægningsfasen før etablering. Da regnvand i meget vid udstrækning kun 

løber nedad er det bindende nødvendigt at terrænet i det område det etableres i hælder den rigtige 

vej og at det i lokalplanlægningen også sikres, at der er plads til regnvandet. 



Om det er fordelene eller ulemperne der er flest af i en given 

situation vil afhænge meget af området, som regnvandssystemet 

skal etableres i.  

 

Og så selvfølgelig om det prioriteres ind i byplanlægningen 

 

Kræver en proaktiv kloakforsyning… 

I Roskilde har vi valgt at etablere åbne regnvandssystemer i 

to nye byområder… 

 

         Trekroner Øst 

   

         Musicon 

  

    

   

   

   



Regnvandsbassin og 

regnvandskanaler på 

Musicon 

 



Fakta om regnvandsanlægget 

Regnvandssystemet består af to ”hovedkanaler”(440m) og et stort tre-delt 

regnvandsbassin (23.000m³), som fyldes et efter et. 

 

Al regnvand fra grunden ledes til regnvandsbassinet og pumpes herfra op 

til regnvandskloakken i Søndre Ringvej. (der pumpes ca. 2 l/s red ha) 

 

Regnvandsanlægget er klimasikret med en faktor 1,2 og dimensioneret til 

en 10. års hændelse. 

 

Regnvandet ledes via mindre render og kanaler fra hele området frem til 

hovedkanalerne. Herfra løber det over en vandtrappe og ned i bassinet. 

 

Hovedkanaler, bassin og vandtrappe er udformet så de kan bruges til 

aktiviteter herunder skate, rulleskøjteløb m.v. 

 

Derudover er der langs kanalerne etableret aktiviteter af forskellig 

art…rutsjebaner, gynger, spisepladser m.v. 

 

 





Himmelev bæk - før 

Fakta om anlægget 

 
•Forlængelse af Trekroner sø 

 

•Ændret fra kommunevandløb 

til teknisk anlæg. 

 

•Kan rumme 80.000 m3 vand 

 

•Pris forventes 10 mio. kr. 

 

•Indvielse Maj 2013 

 

 



Himmelev bæk - regnvandsbassin 



Himmelev bæk 



Klimatilpasningsplan 

- et fælles projekt  



VAND & KLIMATILPASNING 

• Forsyningen er primær aktør af drift og anlæg i forhold til vandhåndtering 

•  Vi sidder inde med masser af teknisk viden 

•  Vi sidder på ”pengekassen”, da anlæg kan takstfinansieres, hvis  

  der er fastsat miljø- og servicemål om klimatilpasning – dog forudsat  

  godkendelse af politisk udvalg og/eller bestyrelse  

•  Med god vilje kan forsyningsvirksomheden fx deltage i anlæg af et  

  vådområde, der sikrer kloakeret bebyggelse mod oversvømmelse  

•  Forsyningsvirksomheden kan fx udforme afløbsrender for  

  regnvand, så de tilfører et lokalområde rekreativ værdi  

  – og sparer på belastning af rørsystemet 

 

Vigtigt med samarbejde mellem Myndighed og 

Forsyningen om  fremtidige løsningerne  

åben dialog en vigtig vej til 
implementering  



• Ny opgave – ny projektenhed v/ Martin 

Holgaard 

• Roskilde Kommune og Roskilde Forsyning skal i de kommende år gennemføre 
klimatilpasning af Roskilde kommune. Begge parter forventer, at der kan opnås 
fælles synergier og besparelsesmuligheder under planlægning og udførelse ved at 
indgå samarbejde omkring klimatilpasningsindsatsen. 
 

• Koordinering af samarbejdet funderes i en fælles klimatilpasningsgruppe med 
deltagelse fra både forvaltning og forsyning. Rammer, indsatser og målsætninger for 
denne gruppe udstikkes af en styregruppe bestående af direktører fra 
Forsyningsselskabets hhv. kommunens bestyrelse eller direktion. 
 

• Klimatilpasningsstrategien forventes udarbejdet af klimatilpasningsgruppen. 
Strategien udarbejdes i tæt samarbejde mellem kommune og forsyningsselskabet. 
 

• Klimatilpasningsstrategien koordineres med øvrig igangværende planlægning. Den 
udarbejdede strategi forventes at udgøre grundlag for en ”kommunal 
klimahandleplan” som regeringen kræver politisk vedtaget. 

Fælles hensigtserklæring 



VAND & KLIMATILPASNING 

 
• Fortsat en vigtigt part i udarbejdelse af planer, herunder 

Spildevandsplaner, lokaleplaner, kommmuneplan m.m. 

• Fortsat tæt dialog  

•  Fælles pilotprojekt om nedsivning 

•  Fælles deltagelse i borgermøder 

•  Fælles øje på statslige udmeldinger 

 

Fremadrettet 

Og ikke mindst enighed om forslag til 

strategi og handleplan før politisk 

behandling!  



Nedsivning  

i Vindinge 

Nye bebyggelse, 

nedsivning OG 

regnvandsledninger 

 

 

300 mulige tilslutninger 

7 tilslutninger efter 1 år 

 

  



Det nytter ikke at hænge med hovedet, hvis du står i vand til halsen! 


