
Hjælp regnvandet på rette vej
Klimaet er under forandring og eksperterne vurderer, at vi i Danmark vil få mere og mere regnvand i de kommende år. Den øgede regnmængde, vil ofte forekomme om efteråret i form af kraftigt nedbør og 
skybrud.

  

Det stiller nye krav til håndteringen af regnmængden omkring vores boliger, så oversvømmelser i 
bygninger og haver undgås. En af udfordringerne er afledning af vandet i forbindelse med flisebelagte 
terrasser og indkørsler. 

De senere år har vi set en trend, hvor mange boligejere har omlagt store arealer af haven med 
flisebelægning. Ofte er det tæt lagte fliser, som forhindrer regnvandet i en naturlig nedsivning til 
grundvandet. I de tilfælde er det nødvendig at indarbejde afvandingsrende i  projekteringen af store 
flisearealer. Det kan planlægges på en meget diskret og kreativ måde, så renderne bliver en del af det 
æstetiske udtryk i flisebelægningen.
Typisk vil det være hensigtsmæssigt at placere afvandingsrenderne ved garageporte, i kanter eller tæt langs bygninger. Er det et meget stort areal, vil det være en god idé at placere flere linjer af render på tværs af belægningen, som 
samtidig kan give et flot brud af en ensartet belægningsoverflade. Afvandingsrenderne kan fås med sorte, rust eller galvaniseret riste, dette kan også udnyttes i den kreative udformning af belægningsmønstret.

Det er også vigtig at tage stilling til hvor det overskydende regnvand skal ledes hen. Det er stadig tilladt at lede det overskydende vand til spildevandskloaken, men på grund af presset på kommunernes kloakledninger, er det sandsynligt,  
at det fremover bliver boligejerens eget ansvar, at aflede regnvandet indenfor egen grund. Det betyder at regnvandet i højre grad skal samles eller nedsives på egen grund.

  

En omlægning af haven og dens arealer er en god anledning til at tænke regnvandet positivt ind i en 
helhedsløsning. Før vandet til et lille åløb, en havedam eller lave små lave vandområder for børnene, 
hvorfra det overskydende vand ledes til en faskine. En faskine er et hul i jorden der er fyldt op med sten 
eller plastikkassetter, hvor regnvandet langsomt siver ned til grundvandet og derved til drikkevand for 
kommende generationer.



  

 
 
Afvandingsrende med sort maskerist
Ideel til afledning af regnvend i indkørsler og på terrasser og gangarealer.

  

 
Afvandingsrende med spaltriste i galvaniseret stål.
God til afledning af vand i indkørsler og på terrasser og gangarealer.
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