
KlimaHaven på Ældrecenter Skovgade
- teknisk beskrivelse

Ældrecenter Skovgade er fælleskloakeret. For at  
aflaste ledningsnettet vil både overfladevand 
fra tage og vejvand fra parkeringsarealer blive 
separeret fra og håndteret på overfladen, samt 
nedsivet lokalt.

Ældrecenter Skovgade dækker over et areal på ca. 
1,1 ha og har bl.a. 6 bygninger på Skovgade 42, 
44, 46, 50, 52, 54 (matrikel 51c) samt 1 bygning på 
Skovgade 64 (matrikel 51a), se kort 1.

Ældrecenteret ligger midt i KlimaByen – et område 
på 450.000 m2 , som Middelfart Kommune, Mid-
delfart Spildevand og Realdania klimasikrer ved at 
håndtere regnvand, der falder på offentlige arealer 
som veje etc. Middelfart Kommune har herudover 
besluttet at afkoble regnvandet fra alle offentlige 
bygninger i området. 

Ældrecenter Skovgade er den første offentlige  
institution, hvor regn- vandet afkobles fra den  
fællesledning, der fører regnvand og spildevand ud 
til renseanlægget.

Kort 1: Oversigtskort – Ældrecenter Skovgade på matrikel 51a og 51c.



På Ældrecenter Skovgade afkobles regnvand fra ca. 4.000 m2 bygninger (tagflader) og ca. 2.000 m2 par- 
keringspladser og indkørsler (asfalt og fliser), i alt ca. 6.000 m2 areal hvor regnvandet frakobles fælleskloak-
ken. 

Det betyder, at der årligt tilbageholdes og nedsives ca. 3.700 m3  regnvand på Ældrecenter Skovgades egne 
matrikler i stedet for at belaste den offentlige kloak. 

Regnbedene er dimensioneret til hverdagsregn - dvs. at der nedsives 95 % af al regn, men i realiteten kan de 
tage mere.

Tilbageholdelse under skybrud (T=0,2): Ca. 19 m3. (5 årlige overløb). 
Tilbageholdelse under skybrud (T=5): Op til 68 m3. Sandsynligt, da regnbedene tilbageholder mere regnvand 
end beregnet (5 års regnhændelse). 

Foruden de 2 matriklers eget overfladevand, håndteres overfladevandet fra Akacie Alle også. Det drejer sig om 
ca. 620 m2 vejareal inkl. fortov.

Tekniske løsninger (LAR-løsninger)
Regnvandet fra tagarealer og fra p-pladser ledes til nedsivningsgrøfter, græslavninger og regnbede. 

I nedsivningsgrøfter, græslavninger og regnbede har regnvandet mulighed for at nedsive, fordi disse er op- 
bygget med en kapacitet til at kunne indeholde regnvandet, og fordi underbunden er opbygget med nedsiv-
ningsegnet materiale (sand/grus).

• Nedsivningsgrøfter/wadier og græslavninger er opbygget med en opstuvningshøjde på 5-20 cm, hvor  
regnvandet kan stuve op. Jordbunden under nedsivningsgrøfter og græslavninger er opbygget, så regn- 
vandet kan nedsive med en opbygning af jordbunden, der svarer til en regnbedsopbygning: Kompost-
muldjord med indblandet 50 % groft grus for at forbedre kapacitet og nedsivning på områdets lerede 
jord. Enkelte wadier opbygges med stenfaskiner beklædt med fiberdug i bundløbet for at kunne ned- 
sive/opstuve mere vand end normale wadier. 

• Regnbede er opbygget med en opstuvningshøjde på 30-40 cm, hvor regnvandet kan stuve op. Jord- 
bunden under regnbedet er opbygget, så regnvandet kan nedsive. Regnbedene opbygges med en  
bunddybde på 60 cm med kompostmuldjord iblandet 50 % groft grus for at forbedre kapacitet og  
nedsivning på områdets lerede jord. 

• Regnbedene er forbundet via reguleringsbrønde og rør således, at når det ene regnbed er fyldt op,  
vil regnvandet strømme videre til det næste. Når der ikke længere er kapacitet i regnbede og nedsiv-
ningsgrøfter, er der overløb videre ud på Skovgade, hvor regnvandet vil strømme midt i vejen ned til 
Havnepladsen - med udløb til Lillebælt.  

Ved beregningen af rør, regnbede og bassinstørrelsen er der anvendt en klimafaktor på 1,35.

Regnvand fra vej- og parkeringsarealer kan indeholde miljøfremmede stoffer. Derfor skal overfladevandet 
renses, inden det ledes til recipienten. Rensning foregår ved at first flush regnvandsmængden ledes igennem 
filtermuld (i wadier og regnbede). Der stilles krav til analyse af filtermulden hvert 10. år for at sikre at indhol-
det af forurenende stoffer er på et tilladeligt niveau.

Det er en betingelse, at wadier og regnbede er opbygget med en vegetationsdækket jordoverflade (græs eller 
anden vegetation). Rødderne fra vegetationen tilfører wadi/regnbed ilt, som er med til at omsætte fx olie. 
Desuden er det et krav, at der ikke må anvendes traditionel saltning, da saltet får filtermulden til at klappe 
sammen, og dermed mistes den rensende effekt. I stedet kan der anvendes alternative vinterbekæmpelses-
midler. Der kan fx anvendes grus, CMA eller urea.  
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Kort 2: Vandets vej i KlimaHaven: Blå pile er det vand, som håndteres og nedsives inde på grunden. De røde pile er vand, som KlimaHaven 
modtager fra Akacie Allé eller vand der ledes ud i Skovgade mod Lillebælt.

Beskrivelse af regnvandshåndteringen
- se kort 2 og 3

Område 1 og 2 
Afvander til KlimaHaven, som ligger midt i Ældrecenter Skovgades område. Område 1 og 2 modtager tagvand 
fra bygning 44, 46 og 64, samt overfladevand fra p-plads. Regnvandet ledes til regnbede, der er forbundet 
med LAR-regulatorer. På det dybeste sted (langs hovedbygning – nr. 64) er der anlagt et regulært opstuvnings-
bassin (som modtager regnvand fra regnbede ved ekstremregn), der indeholder 3 niveauer af overløb: 

1. Første niveau, højde op til 20 cm, ledes via en LAR-regulator med en udledning på 0,2 l/s.
2. Andet niveau, højde fra 20 til 30 cm vand, kan aflede en 2 års regnhændelse. Dette gøres gennem overløb, 

droslet ned til max 6,5 l/s i en ø110 ledning.
3. Tredje niveau er et frit overløb ved ekstremregn. Dette gøres gennem en ø400 ledning der er anlagt under 

mellembygningen, med udløb til Skovgade (stikvej).

Område 3 
Ved bygning nr. 42 ledes regnvandet via wadier vest for bygningen til regnbed nord for bygningen. Wadien 
modtager også overløbsvand fra Akacie Alle. Området modtager endvidere vand fra p-pladsen som er udført 
med permeabel belægning, men ikke alt kan nå at nedsive. 
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Område 4, 5 og 6 
Bygning 50, 52 og 54 er mindre områder, og her samles vandet i wadier, hvorfra overløb sker direkte til Skov-
gade (stikvej). Wadierne er af typen med stenfaskine, beklædt med fiberdug i bunden.

Område 7
Området består primært af belægninger (indkørsel og p-pladser), hvorfra vandet ledes til regnbede placeret 
ud mod Vesterløkke Allé. 

Område 8
Regnvandet fra hovedbygningen (nr. 64) opsamles og nedsives i 2 parallelle wadier i græsplænen.

Kort 3: Plantegning med områder påtegnet. 



Billeder fra anlægsarbejdet

Nivellering foran bygning 64

Brønd med LAR-regulator



Rør fra LAR-regulator føres til regnbed

Overløbsledning til Skovgade (stikvej) Ø400 under gangbygning mellem 52 og 54



Opbygning regnbed

Regnbed med overløbsrist til ekstremregn klar til beplantning


