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Resumé 
Denne rapport har til formål at undersøge, hvad Andelsforeningen af 21.11.2010 Kerteminde Sommerby 
kan gøre for at forebygge fremtidige oversvømmelser – særligt forebyggelse af oversvømmelser fra 
nedbør. I den forbindelse er de specifikke jord- og grundvandsforhold mm., som gælder for Kerteminde 
Sommerby, undersøgt vha. offentligt tilgængelige kort - hovedsageligt kort fra DinGeo. Analysen af kortene 
finder frem til, at vand højst sandsynligt har meget svært ved at sive ned igennem jorden, og at Kerteminde 
Sommerby derfor skal forsøge at håndtere vandet vha. fordampning, lokal anvendelse og/eller forsinkelse.  

Rapporten gennemgår de mest relevante metoder/LAR-anlæg til forebyggelse af oversvømmelser, som kan 
anlægges på de enkeltes sommerhusgrunde. Til dette er det detaljerede metodekatalog til LAR-anlæg fra 
Københavns Kommune benyttet (Rambøll Danmark A/S et al., 2011). Rapporten kommer bl.a. frem til, at alle 
nybyggede sommerhuse bør anlægges med en af følgende LAR-løsninger med mulighed for udvidelse med 
flere LAR-anlæg: 

1. Grønt tag + opsamling til havevanding/regnbed/faskine 

2. Opsamling til havevanding + regnbed/faskine 

3. Regnbed + faskine 

4. Opsamling til tøjvask og toiletskyl* 
*Kun ved sommerhuse med helårsbeboelse. 

Rapporten berører kort problematikken omkring kystsikring ud for Kerteminde Sommerby. Dog bør 
Kerteminde Sommerby undersøge emnet yderligere, da ansvaret for kystsikringen ligger hos dem.  
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Indledning 
Klimaforandringer og oversvømmelser 
Nedbørsmængden er steget med 15% i Danmark siden år 1873. I fremtiden forventes klimaforandringerne 
at føre til øgede mængder af nedbør i mange områder af Europa. Hvor meget det danske klima vil ændre sig 
fremadrettet, afhænger af hvor mange drivhusgasser der bliver udledt til atmosfæren. Men det danske klima 
forventes at blive varmere og mere ekstremt.  
Både langvarig regn, skybrud og ekstreme nedbørshændelser, samt storm kan forårsage oversvømmelser på 
forskellig vis. Stormflod, vandløbsoversvømmelser og andre oversvømmelser leder allerede i dag til dødsfald 
og massive økonomiske tab i Europa, og oversvømmelserne forventes at opstå hyppigere i de kommende år. 
(Miljøstyrelsen, 2020) (Europa-Kommissionen, u.d.)  

Havniveauet stiger også, hovedsageligt pga. termisk udvidelse af havene, men også pga. smeltene is fra 
gletsjere og den antarktiske iskappe. Havvandsstigningerne vil øge risikoen for, at der sker oversvømmelser 
nær kysterne og erosion af kysterne. (Europa-Kommissionen, u.d.)  

LAR står for Lokal Afledning af Regnvand eller Lokal Anvendelse af Regnvand. Forskellige LAR-anlæg kan 
forebygge og/eller afhjælpe regn-baserede oversvømmelser på forskellige vis. (Teknologisk Institut 1, u.d.) 
(Teknologisk Institut 2, u.d.)  
 

Problemafgrænsning 
Kerteminde Sommerby (KS) er en andelsforening med sommerhuse, der ligger tæt ved kysten, og langs KS 
løber et vandløb. KS har tidligere oplevet problemer med oversvømmelser i haverne og på vejene ifm. 
skybrud og langvarig regn. De har et ønske om at forebygge fremtidige oversvømmelser, da oversvømmelser 
forventes at ske hyppigere i takt med klimaforandringernes påvirkning af vejr, hav og grundvand.  

For at indskrænke projektet, er projektets hovedfokus oversvømmelser forårsaget af regn og LAR-løsninger, 
som kan anlægges på de enkelte sommerhusgrunde.  

Kerteminde Sommerby oplyser, at de forventer kommunal handling ift. sikring af kysten. Desuden har KS 
allerede fået forelagt en fællesløsning af en entreprenørvirksomhed. Denne løsning transporterer vand væk 
under regnskyl fra nogle af de mest udsatte veje i KS via grøfter og drænrør.  

På baggrund af ovenstående vurderes det, at projektet opfylder størst potentiale ved at kigge på LAR-
løsninger til de enkelte andelshavere. Derfor går denne rapport ikke i dybden med LAR-løsninger til 
fællesarealerne, stigende havvandsniveau, stormflod og vandløb, der går over deres breder.  
Desuden indgår fjernelse af forurenende stoffer ikke i vurderingen af LAR-løsningerne i denne rapport. 
 

Problemformulering 
Hvilke områder i Kerteminde Sommerby er i fremtiden særligt udsat for oversvømmelse som følge af nedbør, 
og hvilke løsninger findes der for at forebygge disse oversvømmelser. 
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Om Kerteminde Sommerby 
Kerteminde Sommerby er et område nær byen Kerteminde på Fyn. Størstedelen af området er ejet af 
Andelsforeningen af 21.11.2010 Kerteminde Sommerby.  

Kerteminde Sommerby var tidligere ejet af Kerteminde Kommune. I 2011 blev andelsforeningen oprettet, og 
sommerhusene solgt til andelsforeningen.  

 
Kerteminde Sommerby består af 374 små sommerhusgrunde, grusveje og enkelte rabatter og stier, samt 6 
privatejede sommerhuse på selvstændigt matrikulerede grunde. (Kerteminde Kommune, 2012) 

Figur 1. Oversigtskort over Kerteminde Sommerby og området.  
Kilde: skabt i QGIS med Open Street Map til baggrund, juni 2022. 
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KS ligger op ad en bakke, og der er store højdeforskelle i 
landskabet (se figur 2). KS råder ikke over nogen større 
fællesarealer, såsom fodboldbaner, legepladser mv.  

Kerteminde Sommerby er kun spildevandskloakeret, så 
overfladevand skal håndteres inden for de enkelte 
sommerhusgrunde. Nogle af grundene har faskiner, og 
enkelte grunde har afledning af overfladevand til 
nærtliggende søer - tilladelserne til dette stammer fra 
dengang kommunen selv ejede området. Det er ikke muligt 
at få nye tilladelser til at aflede overfladevand til søerne. 
(Klimaudvalget - Kerteminde Sommerby, 2022) 

Langs Kerteminde Sommerby løber et vandløb (Tårup 
Hoved Kanal, privatejet af Tårup Strand pumpedige lag). 
(Risager, 2022). KS oplyser, at de har været i dialog med 
ejerne af vandløbet, og at de ikke kan få tilladelse til at 
aflede overfladevand til vandløbet, medmindre 
tilslutningen sker på modsatte side af Hindsholmvej (løber 
parallelt langs kysten). Alternativt kan man søge om 
tilladelse til at aflede overfladevand til havet. Dog oplyser 
KS, at dette ikke er noget de ønsker at gøre, da de synes, 
det er for dyr en løsning. (Klimaudvalget - Kerteminde 
Sommerby, 2022) 

Kerteminde Sommerby er gået i gang med nogle tiltag, der skal lede vand væk fra fem af de mest udsatte 
veje og hen til udløbet af Tårup Hoved Kanal. De fem veje er Gyvelvej, Anemonevej, Røllikevej, Kløvervej og 
Solsikkevej. Tiltagene er udarbejdet og udføres af en entreprenørvirksomhed, og tiltagene involverer i alt ca. 
600 meter nedgravede drænrør i vejsiden, et 17 m3 forsinkelsesbassin/faskine, samt en pumpebrønd. Dertil 
er det planlagt, at i alt ca. 1440 m vej bliver lagt i profil med fald til begge sider i forbindelse med udbedring 
af pågældende veje. 
 

  

Figur 2. Skyggekort og højdekurver over Kerteminde Sommerby. 
Kilde: Konstrueret i QGIS på baggrund af Danmarks Højdemodel- 
Terræn fra Dataforsyningen (Styrelsen for Dataforsyning og 
Infrastruktur 2, u.d.) 
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Teori 
Lokal afledning af regnvand 
Der findes forskellige metoder til at håndtere regnvand på. Ved at håndtere vandet lokalt, undgår man at 
kloaksystemer og rensningsanlæg overbelastes, og at vandet samler sig uønskede steder og oversvømmer 
dem. De forskellige metoder til lokal håndtering involverer: 

o Nedsivning 

o Fordampning 

o Lokal anvendelse 

o Forsinkelse 
(Miljøstyrelsen, u.d.)  

Et LAR-anlæg er et anlæg, der håndterer vandet lokalt på én eller flere af ovenstående måder. LAR-anlæg 
kan både benyttes i lille skala af fx private husholdninger, eller i større skala af fx virksomheder og kommuner. 
De kan benyttes enkeltstående eller flere sammen. For de fleste LAR-anlæg gælder, at man skal søge om 
tilladelse hos kommunen, inden projektet igangsættes. (Miljøstyrelsen, 2019)  

Ifølge Miljøstyrelsen dimensioneres LAR-anlæg generelt til at kunne klare 5- eller 10-års regnhændelser. Når 
kraftigere regnhændelser finder sted, vil anlæggene løbe over og oversvømme det omkringliggende område. 
Derfor er der krav om, at LAR-anlæg skal placeres en vis afstand fra huse, kældre og skel, og terrænet må 
ikke hælde ned mod huset. (Miljøstyrelsen, u.d.) Se de specifikke afstandskrav i afsnittene for de enkelte 
LAR-anlæg.  

Hvis man skal have afkoblet og afproppet kloakken i forbindelse med etablering af LAR-anlæg, skal man være 
opmærksom på, at dette altid skal foretages af en autoriseret kloakmester. (Rambøll Danmark A/S et al., 
2011) 

På de næste sider ses et oversigtsskema over udvalgte LAR-anlæg, der kan have relevans for Kerteminde 
Sommerby og de generelle egenskaber for anlæggene (tabel 1). Herefter beskrives hvert LAR-anlæg i flere 
detaljer.  
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Oversigtsskema 
Tabel 1 . Oversigt over forskellige LAR-løsningers egenskaber.  
Kilde: Teksten er taget direkte fra Københavns Kommunes Metodekatalog til lokal afledning af regnvand 
(LAR). (Rambøll Danmark A/S et al., 2011) 

 Regnbed Grønt tag 

Reduktion af 
vandvolumen 

Middel Middel til høj 

Reduktion af 
intens regn 

Middel Lav til middel 

Anlægs-
omkostninger 

Lav til middel Høj 

Drifts-
omkostninger 

Middel til høj Lav 

Drift og 
vedligehold 

 Jordarealer og evt. overløb skal rengøres for 
affald  

 Jordoverfladen skal rives op og løsnes 
 Beplantning skal passes og beskæres 
 Evt. vanding i meget tørre perioder i de første år 

 Ekstra plantning og såning 
 Vanding i ekstraordinært tørre perioder 
 Inspektion og rengøring af evt. tagbrønde og 

tagrender. 

Fordele  Kan i høj grad tilpasses de omgivende arealer 
 Giver lokalt et bedre mikroklima med 

fordampning og lavere temperatur 
 Stor reduktion i mængden af regnvand 
 Kan øge biodiversiteten.  

 Reducerer vandmængden til afløbssystemet med ca. 
50 % 

 Størst tilbageholdelse af vand i sommermånederne, 
hvor vandet fordamper og planterne optager vandet 

 Gør bybilledet mere grønt, spændende og varieret 
 Mulighed for biologisk mangfoldighed 
 Bedre lokalt klima som følge af øget luftfugtighed 
 Renser for partikler og støv i luften 
 Dæmper støj 
 Isolerer bygningen, så varmetabet mindskes og der 

sker mindre opvarmning om sommeren 
 Beskytter de underliggende tagmaterialer mod 

solstråling og vind, så tagets levetid øges 

Ulemper  Regnbede skal helst anlægges på flade arealer 
og kan kun vanskeligt anlægges, hvor terrænet 
har stort fald. 

 Adgang for vedligeholdelse kan være vanskelig  
 Bør ikke anvendes, hvor større træer vokser ind over 

taget på grund af skygge og løvfald 
 Kan ikke anvendes på tage med taghældning over 15-

20 grader uden ekstra opbygning 

 

 Faskine Opsamling til tøjvask og toiletskyl 

Reduktion af 
vandvolumen 

Høj* Høj 

Reduktion af 
intens regn 

Høj* Høj 

Anlægs-
omkostninger 

Middel Lav-høj** 

Drifts-
omkostninger 

Lav Høj 
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Drift og 
vedligehold 

 Rense tagrender  
 Feje og renholde befæstede arealer, der har 

afløb til faskinen 
 Oprense nedløbsbrønde og sandfang foran 

faskinen  
 Tilsyn med brønde, sandfang, nødoverløb mv. 

 Inspektion og rengøring af lagertank, sandfangsbrønd
og regnvandsfilter 

 Tilsyn og vedligehold af pumper og styresystem 

Fordele  Reducerer vandmængden til kloak  
 Usynlig på overfladen – vandet er væk med det 

samme  
 Nem at anlægge og vedligeholde  
 Meget anvendelig til parcelhuse og mindre 

ejendomme 

 Erstatter brug af drikkevand 
 Kalkfrit vand til toiletter og vaskemaskiner, der 

mindsker sæbeforbruget. 

Ulemper  Faskinen kan stoppe til, hvor sandfanget ikke 
tømmes tilstrækkeligt eller ikke fungerer 
tilfredsstillende.  

 Kræver plads og arealer fri for bygninger.  
 Kan have kort levetid i forhold til andre LAR-

metoder, da faskinen kan stoppe til. 

 Kræver en del tilsyn og pasning af anlægget for at 
sikre vandkvaliteten 

 

*Muligvis lavere i Kerteminde Sommerby. 
**Rentabel ved nybyggeri. Kan være dyrt ved eksisterende byggeri.  
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Regnbed 
Regnbede bidrager til nedsivning, fordampning og 
forsinkelse af vand, samtidig med at en del vand bliver 
optaget af planterne. 

Regnbede er et billigt alternativ til faskiner, der 
samtidig kan bidrage som rekreativt område og til 
biodiversitet. For at øge kapaciteten kan man også 
etablere en faskine under regnbedet. 

Et regnbed består oftest af en lavning i haven med et 
lag af sandblandet muldjord, som giver en høj 
infiltrationsevne. Vandet kan fx ledes fra tag- og 
gangarealer og hen til lavningen. I lavningen er der 
placeret planter, der både kan tåle tørre perioder og tåle at stå i vand - f.eks. stauder, prydgræsser og buske. 
Man kan også vælge blot at have græs i lavningen.  

Regnbedet skal helst placeres i sol eller halvskygge. Man kan også etablere regnbede i vejkanter, men hvis 
vejene saltes, skal man dog være opmærksom på, at bed-planterne skal kunne tåle vejsaltet. Man kan med 
fordel anlægge flere små regnbede frem for ét stort, hvis der er tale om afvanding af større arealer. 

Beplantningens plejeniveau afhænger af valget af plantesorter. Tabel 2 giver et overblik over, hvilken type 
vedligehold regnbede typisk kræver og med hvilken frekvens. 

Tabel 2. Drift og vedligehold af regnbede.  
Kilde: Metodekatalog til lokal afledning af regnvand (LAR) (Rambøll Danmark A/S et al., 2011) 

  

Afstandskrav 
Huse med beboelse: 5 meter 
Huse med kælder: 5 meter 
Huse uden beboelse og uden kælder: 2 meter 
Skel: 2 meter 

Figur 3. Eksempel på et regnbed. (Haveselskabet, 2020) 
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Prisoverslag 
I metodekataloget fra Københavns Kommune er der angivet et prisoverslag. Priserne er fra 2011, ekskl. moms 
og for et regnbed, der modtager vand fra et tagareal på 140 m2. 

Anlægsudgifter: 4.200 kr. 
Driftsudgifter: 3.000 kr./år 
Gennemsnitlige udgifter pr. år over 25 års levetid: 3.200 kr./år 

Det er muligt selv at stå for vedligeholdelsen og evt. også anlæggelsen, hvorved udgifterne reduceres 
markant.  

For flere detaljer om regnbede og eksempler på plantesorter, se fx Københavns Kommunes Metodekatalog 
til lokal afledning af regnvand (LAR). (Rambøll Danmark A/S et al., 2011) 

Kilder: (Miljøstyrelsen, u.d.) (Orbicon og Teknologisk Institut, 2012) (Rambøll Danmark A/S et al., 2011) 
 

Faskine  
En faskine forsinker og nedsiver vand.  

En faskine er et hulrum under jorden, hvor regnvand 
opsamles og derfra nedsiver til undergrunden. 
Faskinen kan enten fyldes med sten eller med 
plastkassetter, hvilket skaber mange mindre hulrum, 
som vandet kan samle sig i. En faskine kan etableres 
alene eller sammen med andre LAR-anlæg, fx et 
regnbed.  
Regnvand fra tage må gerne ledes til faskiner, mens 
befæstede arealer skal være uden motortrafik, hvis 
der skal afledes regnvand herfra.  

Faskiner går typisk 1-2 meter ned i jorden, og grundvandsspejlet bør, når det er på sit højeste 
(vinterhalvåret), være minimum 1 meter under faskinens bund, så faskinen kan nedsive bedst muligt. Det er 
dog muligt at få gavn af en faskine selvom grundvandet står højt. I de tilfælde vil faskinen kunne nedsive, når 
grundvandet står lavt om sommeren, mens faskinen vil stå delvist vandfyldt om vinteren.  
Jordbundsforholdene har også betydning for virkningsgraden af faskinen. Sand og grus har vandet nemt ved 
at sive ned igennem, mens vandet i lerede jordforhold nedsiver dårligere. Hvis man har meget lerede 
jordforhold, dimensioneres faskinen dét større. 

Man kan vælge kun at benytte faskinen som et forsinkelsesmagasin. Hvis man gerne vil have lokal 
tilbageholdelse/forsinkelse af vandet, men man ikke har mulighed for nedsivning på grunden, kan man 
benytte en faskine med tæt bund. En tæt bund kan være relevant, hvis jordens infiltrationskapacitet er 
begrænset, grundvandet står højt eller ved forurening. Faskinen udstyres med en drosselledning, som giver 
mulighed for at aflede vandet, så snart vandet når op til en udvalgt højde i faskinen. Faskinen anlægges i 
kombination med andre LAR-anlæg, og drosselledningen bortleder vandet fra faskinen til disse anlæg. 
Drosselledninger kan også etableres på faskiner uden tæt bund. En drosselledning kan være relevant, hvis 
jordens infiltrationskapacitet er begrænset eller grundvandet står højt.  

Figur 4. Eksempel på faskine. (Videnscentret Bolius, 2020) 
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Tabel 3 giver et overblik over, hvilken type vedligehold faskiner kræver og med hvilken frekvens. 

Tabel 3. Drift og vedligehold af faskiner.  
Kilde: Metodekatalog til lokal afledning af regnvand (LAR) (Rambøll Danmark A/S et al., 2011) 

 

Afstandskrav 
Huse med beboelse: 5 meter 
Huse med kælder: 5 meter 
Huse uden beboelse og uden kælder: 2 meter 
Skel: 2 meter 

Prisoverslag 
I metodekataloget fra Københavns Kommune er der angivet et prisoverslag. Priserne er fra 2011, ekskl. moms 
og for en faskine, der modtager vand fra et tagareal på 140 m2. 

Anlægsudgifter: 16.300 kr. 
Driftsudgifter: 1.000 kr./år 
Gennemsnitlige udgifter pr. år over 25 års levetid: 1.650 kr./år 

Det er muligt selv at stå for vedligeholdelsen og evt. også anlæggelsen, hvorved udgifterne reduceres 
markant.  

For mere information om faskiner se fx Københavns Kommunes Metodekatalog til lokal afledning af 
regnvand (LAR). (Rambøll Danmark A/S et al., 2011) 

Kilder: (Rambøll Danmark A/S et al., 2011) (DTU Miljø et al., 2022) 
 

Grønt tag 
Grønne tage bidrager til at forsinke vand, planterne optager en del vand, og taget kan fordampe op mod 
halvdelen eller mere af den nedbør, der på årsbasis rammer taget – særligt i forårs- og sommermånederne. 

Grønne tage kan både anlægges på huse, skure, carporte osv.  
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Taghaver bliver ikke beskrevet her, da lokalplanen for 
Kerteminde Sommerby ikke tillader udnyttelse af 
tagetagen. (Kerteminde Kommune, 2012) 

Korrekt anlagte grønne tage har en længere levetid end 
de fleste konventionelle tage, da uv-stråling generelt 
bidrager til at nedbryde byggematerialer – men ved 
grønne tage er der en vis beskyttelse mod uv-stråling og 
vejrforhold, hvilket gør at materialerne nedbrydes 
langsommere.  
Det kan være en fordel at koble sit grønne tag sammen 
med andre LAR-anlæg – specielt ved forebyggelse af 
kraftig regn, hvor det grønne tags effekt er begrænset. 
Til gengæld har grønne tage en middel til høj effekt ved 
langvarig regn.  
Grønne tage må ikke kobles sammen med opsamling til 
tøjvask og toiletskyl, og de er heller ikke velegnede til 
steder, hvor der er meget skygge, da tagbeplantningen 
kræver en del lys.  

Udfordringen ved grønne tage er, at de er ret tunge – 
specielt når de er fyldt med vand. Det kræver derfor en 
stærk tagkonstruktion for at kunne etablere et grønt tag. 
Desuden skal taghældningen helst holdes under 30 
grader, hvor en hældning op til 15-20 grader er det mest 
uproblematiske at anlægge.  
Typisk består et grønt tag af et tyndt lag tørv af sedum 
og/eller græs, mos mm., et drænlag, samt en 
underliggende specialmåtte, så tagkonstruktionen 
forbliver tør. Den vandmættede vægt af taget er ca. 50 kg/m2 for sedum-tage, men det er også muligt at 
vælge et tykkere og dermed tungere vækstlag, hvis man ønsker en anden beplantning end sedum. Tage med 
stenurt (fx sedum) og mosser kræver normalt meget lidt ekstra vanding og vedligehold, og generelt kræver 
grønne tage ikke gødskning.  
Ifølge erfaringer fra virksomheden Nykilde, skal man være opmærksom på, at et grønt tag bliver tungere 
med årene pga. støv, blade og genstande mm. Et forsøg viser, at over en 30-årig periode tilføjes der op til 10 
kg./m2 til tagets vægt (Teknologisk Institut, 2014). Det er derfor vigtigt at spørge sin entreprenør ind til, om 
anlægs-projektet indeholder denne buffer, inden projektet opstartes.  

Tabel 4 giver et overblik over, hvilken type vedligehold grønne tage kræver og med hvilken frekvens. 

Figur 5. Eksempel på et skur med grønt tag med tykt vækstlag. 
(Haveselskabet, u.d.)  

Figur 6. Eksempel på hus med grønt tag af mosser og sedum. 
(Haveselskabet, u.d.) 
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Tabel 4. Drift og vedligehold af grønne tage.  
Kilde: Metodekatalog til lokal afledning af regnvand (LAR) (Rambøll Danmark A/S et al., 2011)  

 

Afstandskrav 
For tage med græs gælder samme afstandsregler til andre bygninger, skel osv. som for stråtage.  
For tage alene med stenurter (fx sedum) og mosser er der normalt ingen brandfare, selv hvis taget bliver tørt 
– dette er fordi stenurter optager vand i bladene. Der er derfor ingen afstandskrav for tage, der kun består 
af stenurter og mosser. 

Prisoverslag 
I metodekataloget fra Københavns Kommune er der angivet et prisoverslag. Priserne er fra 2011, ekskl. moms 
og for et grønt tag med et tagareal på 140 m2. Priserne er ekskl. anlægning af bærende konstruktion. 
Levetiden er anslået til 25-50 år. 

1. Tag med mos og stenurt (vækstlag 20-40 mm.)  
Anlægsudgifter: 81.000 kr. (575 kr. pr. m2)  
Driftsudgifter:  

o 1. år: 1.760 kr. 
o Efterfølgende år: 660 kr./år 

Samlede udgifter over 25 års levetid (gns./år): 4.100 kr./år 
Samlede udgifter over 50 års levetid (gns./år): 2.400 kr./år 
 
2. Tag med græs og mindre planter (vækstlag 150-200 mm.)  
Anlægsudgifter: 125.000 kr. (900 kr. pr. m2) 
Driftsudgifter:  

o 1. år: 1.760 kr. 
o Efterfølgende år: 660 kr./år 

Samlede udgifter over 25 års levetid (gns./år): 5.800 kr./år 
Samlede udgifter over 50 års levetid (gns./år): 3.200 kr./år 

Det er en mulighed selv at stå for vedligeholdelsen, hvorved udgifterne reduceres markant.  
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Tidsforbrug for vedligehold: det første år 4 timer pr. 100 m2. Herefter 1,5 time pr. 100 m2 årligt. 

For flere detaljer om grønne tage og eksempler på plantesorter, se fx København Kommunes Metodekatalog 
til lokal afledning af regnvand (LAR). 

Kilder: (Miljøstyrelsen, u.d.) (Orbicon og Teknologisk Institut, 2012) (Rambøll Danmark A/S et al., 2011) 
(Teknologisk Institut, 2014) 
 

Opsamling til lokal anvendelse 
Ved opsamling af regnvand til lokal anvendelse opmagasinerer man vandet og nedbringer samtidig sit 
forbrug af drikkevand. 

Opsamlet regnvand fra tage kan bruges på to måder – enten til havevanding eller til tøjvask og toiletskyl. For 
at regnvandet kan bruges til tøjvask og toiletskyld, skal det dog opsamles fra et egnet tag, og anlægget må 
kun tilsluttes maskiner og toiletter, som bruges jævnligt (se afsnittet Opsamling til tøjvask og toiletskyl).  

Opsamling til havevanding 
Regnvand fra tagflader kan ledes direkte ned i regnvandsbeholdere via tagrender og nedløbsrør evt. via et 
grovfilter. Oftest står beholderen på jorden, men man kan også grave den helt eller delvist ned. Ved bunden 
er der en taphane eller evt. en lille dykpumpe. Typisk er beholderen på 400-600 L, og man kan vælge at have 
flere – en til hvert tagnedløb. 

Hvis man har spiselige afgrøder, der skal vandes, bør vand fra 
følgende tage ikke anvendes:  

 ”tage og tagrender af zink og kobber,  

 tage med asbest. Eternittage fra før 1988 indeholder næsten 
altid asbest. 

 tage med tagpap, som indeholder bitumen. Forurenende 
stoffer fra tagpap frigives dog mest i de første år, efter at taget 
er lagt.”  

Citat: Metodekatalog til lokal afledning af regnvand (LAR) (Rambøll 
Danmark A/S et al., 2011) 

Blomster og andre ikke-spiselige planter kan dog godt vandes med vand fra disse tage. 

Hvis beholderen ikke er isoleret eller gravet ned i frostfri dybde (ca. 80 cm), skal beholderen tømmes om 
vinteren, da den ellers risikerer at sprænges. Den bør også være udstyret med tætsluttende låg, så insekter 
mm. ikke kravler ned i den. Derudover skal den være lavet af et materiale, der er modstandsdygtigt over for 
sollys – det kan fx være træ, metal eller polyethylen. 
Beholderen skal være forsynet med overløb, til når det regner meget. Overløbet kan lede vandet videre til 
et andet LAR-anlæg, fx et regnbed. Hvis udløbet er tæt på en bygning og vandet løber direkte ud over jorden, 
skal jorden have et fald på mindst 20 ‰ væk fra bygningen, for at beskytte bygningsfundamentet.  

Hvis man gerne vil ”gemme” vandbeholderen lidt, er det muligt at lade slyng- og klatreplanter eller andre 
plantearter vokse op ad beholderen. Nogle planter kan dog ødelægge nedløbsrør og beholdere – se en liste 

Figur 7. Eksempel på regnvandsbeholder. (Rambøll 
Danmark A/S et al., 2011) 
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over planter der hhv. frarådes og anbefales i Københavns Kommunes Metodekatalog til lokal afledning af 
regnvand (LAR). 

Tabel 5 giver et overblik over, hvilken type vedligehold opsamling til havevanding kræver og med hvilken 
frekvens. 

Tabel 5. Drift og vedligehold ved opsamling af regnvand til havevanding.  
Kilde: Metodekatalog til lokal afledning af regnvand (LAR) (Rambøll Danmark A/S et al., 2011) 

 

Prisoverslag 
I metodekataloget fra Københavns Kommune er der angivet et prisoverslag. Priserne er fra 2011, ekskl. moms 
og for en opsamlingsbeholder til havevanding, der modtager vand fra et tagareal på 140 m2. 

Anlægsudgifter: 4.800 kr. 
Driftsudgifter: 1.600 kr./år 
Samlede udgifter over 25 års levetid (gns./år): 1.800 kr./år 

Det er muligt selv at stå for anlæggelsen og vedligeholdelsen, hvorved udgifterne reduceres markant.  

For flere detaljer om opsamling til havevanding, se fx Københavns Kommunes Metodekatalog til lokal 
afledning af regnvand (LAR).  

Kilde: (Rambøll Danmark A/S et al., 2011) 
 

Opsamling til tøjvask og toiletskyl 
Opsamling af regnvand til tøjvask og toiletskyl er generelt rentabelt ved nybyggeri, men kan til gengæld være 
dyrt i eksisterende bygninger. Det er vigtigt, at der er en vis udskiftning af vandet i tanken, da det ellers giver 
grobund for mikroorganismer. 

”For at sikre, at vandet i lagertanken bliver udskiftet jævnligt, bør der kun tilsluttes  
toiletter og vaskemaskiner, der anvendes ofte.” 

(Rambøll Danmark A/S et al., 2011) 



Afsluttende Eksamensprojekt  Mille G. 
26.07.2022 

1636 

Når man skal opsamle regnvand til 
tøjvask og toiletskyl, skal vandtanken 
helst graves ned i jorden, for at 
begrænse bakterievækst. Vandet ledes 
fra taget og ned i tanken via tagrender, 
nedløbsrør og afløbsrør i jorden og 
passerer et regnvandsfilter i enten 
nedløbsrøret eller i en brønd i jorden. 
Vandtanken udstyres med et overløb, 
så overskydende vand kan løbe fra og 
videre til et andet LAR-anlæg eller 
videre til kloaknettet.  
Tanken har en pumpe med 
dertilhørende styresystem, som 
fordeler vandet ud til toiletter og 
vaskemaskine. I tørre perioder bliver 
regnvandet suppleret med almindeligt 

drikkevand, der ledes til tanken. Anlægget skal forsynes med én måler, der måler vandforbruget fra 
vandtanken, og én måler, der måler forbruget af drikkevand – dette er fordi, at alt vand, der ledes til 
kloakken, skal måles. Målerne skal installeres af en autoriseret VVS’er.  

”Der skal ikke søges byggetilladelse til regnvandsanlæg til parcelhuse, da de  
hører under byggeloven om ukompliceret byggeri.” 

(Rambøll Danmark A/S et al., 2011) 

Etableringen af denne type regnvandsanlæg skal udføres af en autoriseret VVS’er og en autoriseret 
kloakmester. Der kan desuden være behov for at sikre vandtanken mod opdrift fra grundvandet. 
Etableringen kræver dog ikke en byggetilladelse.  

Tagflader der er velegnede til opsamling af regnvand til tøjvask og toiletskyl er tegl, beton og fliser.  
Vand fra følgende tage og tagrender må ikke anvendes grundet risikoen for forurening med metaller og mulig 
misfarvning af vandet: 

 ”Tage med bitumen (tagpap).  

 Tage med asbest. Asbest forekommer næsten altid i eternittage fra før ca. 1988.  

 Tage med græs og strå. 

 Tage af metal, fx kobber og aluminium, medmindre dette er overfladebehandlet.  

 Vand der ledes via tagrender af kobber og zink.”  

Citat: (Rambøll Danmark A/S et al., 2011) 

Det er vigtigt, at regnvandet ikke er i kontakt med biologisk nedbrydeligt materiale i længere tid (fx blade, 
insekter og fugleklatter), inden det når vandtanken. Derfor skal tagrender og nedløbsrør overholde følgende:  

 ”Tagrender må ikke have bagfald.  

Figur 8. Princippet bag opsamling til tøjvask og toiletskyl. (Rambøll Danmark A/S et al., 
2011) 
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 Der må ikke være bladfang over hverken tagrender eller tagnedløb.  

 Der må ikke være en tagnedløbsbrønd eller andre installationer før regnvandsfilteret.”  

Citat: (Rambøll Danmark A/S et al., 2011) 

Tabel 6 giver et overblik over, hvilken type vedligehold opsamling til tøjvask og toiletskyl kræver og med 
hvilken frekvens. 

Tabel 6. Drift og vedligehold ved opsamling af regnvand til tøjvask og toiletskyl.  
Kilde: Metodekatalog til lokal afledning af regnvand (LAR) (Rambøll Danmark A/S et al., 2011) 

 

Afstandskrav 
Vandtanken skal placeres i frostfri dybde i jorden.  
Kravene i funderingsnormen for hhv. ler- og sandjord skal overholdes ift. afstand til bygninger og 
bygningsfundamenter. 
Der skal være mindst 2 meter til skel.  
Desuden skal der være fri adgang til at føre tilsyn og til at rense tanken.   

Prisoverslag 
I metodekataloget fra Københavns Kommune er der angivet et prisoverslag. Priserne er fra 2011, ekskl. moms 
og for en opsamlingsanlæg til tøjvask og toiletskyl, der modtager vand fra et tagareal på 120-200 m2. 

Anlægsudgifter, nybyggeri: 47.000 kr.  
Driftsudgifter: 5.600 kr./år 
Samlede udgifter over 20-50 års levetid (gns./år): 6.540-7.950 kr./år 
Ekskl. sparet vandafgift. 

Dertil kommer besparelser fra reduceret forbrug af drikkevand. For eksisterende byggeri kan især 
rørinstallationer øge anlægsudgifterne.  

Det er muligt selv at stå for vedligeholdelsen, hvorved driftsudgifterne reduceres markant.  
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For meget mere information om opsamling af regnvand til tøjvask og toiletskyl se fx København Kommunes 
Metodekatalog til lokal afledning af regnvand (LAR). 

Kilde: (Rambøll Danmark A/S et al., 2011) 
 

Metode 
Den indledende undersøgelse af problemfeltet omkring øgede oversvømmelsesrisici forbundet med 
klimaforandringer har bestået af informationssøgning på officielle hjemmesider bl.a. DMI.dk, 
Europakommissionens hjemmeside Climate Action, samt Klimatilpasning.dk, som er en hjemmeside 
udarbejdet af Miljøministeriet i samarbejde med andre ministerier, styrelser og organisationer. 
Baggrundsinformation om Kerteminde Sommerby er indhentet via dialog med deres klimaudvalg, samt 
besøg i KS med rundvisning d. 10. maj 2022.  

Teoriafsnittet er baseret på erfaringer fra Københavns Kommune, som har udarbejdet udførlige 
metodekataloger til en lang række LAR-anlæg. Teoriafsnittet er tænkt som et inspirationskatalog til 
andelshaverne i Kerteminde Sommerby, hvortil der også er et oversigtsskema, der danner overblik over de 
relevante LAR-anlægs fordele og ulemper. Teoriafsnittet informerer om de enkelte LAR-anlæg generelt og 
kommenterer ikke på fordele og ulemper ift. Kerteminde Sommerby, da de specifikke terræn-, jord og 
grundvandsforhold mm., der gør sig gældende i KS, kan have indflydelse på effekten af de forskellige LAR-
anlæg – dette kommer jeg ind på i diskussionsafsnittet.  

Information om de forhold, der gælder i Kerteminde Sommerby, og som ligger til grund for analysen og 
diskussionen, er hovedsageligt hentet fra DinGeo.dk, som samler og videreformidler data på en nem og 
overskuelig måde. DinGeo.dk benytter kortdata fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, samt 
Klimatilpasning.dk. 
Derudover er Kerteminde Sommerbys lokalplan og den kommende klimatilpasningsplan for Kerteminde 
Kommune gennemgået – og Kerteminde Kommune er konsulteret – for at afdække hhv. særlige regler for 
området og eventuelle fremtidige planer for klimasikring af området.  

Da Kerteminde Sommerby ikke har nogen fællesarealer ud over små veje, grøfter og stier, har der ikke været 
nogen oplagte steder at udføre feltarbejde i form af nedsivningstests og undersøgelse af grundvandsdybden. 
Forholdene kan nemlig variere meget inden for kort afstand, og derfor giver det bedst mening først at lave 
disse tests efter der er udpeget mulige placeringer til LAR-anlæg.  
 

Analyse og resultater 
Hvem har ansvaret for at forebygge oversvømmelser i KS? 
Som privatperson eller privat firma har man selv ansvar for at tage de nødvendige foranstaltninger for at 
forebygge oversvømmelser på sin ejendom. Dette gælder både for oversvømmelser fra stormflod og 
højvandssituationer og for oversvømmelser fra nedbør. I nogle områder har den lokale forsyning dog noget 
af ansvaret ift. oversvømmelser fra nedbør. (Kerteminde Kommune, 2022) 

Hvis et område har regnvandskloakering (også kaldet separat-kloakering eller tostrenget kloakering), har 
forsyningsselskabet pligt til at sikre området mod oversvømmelse op til et vist serviceniveau. 
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Serviceniveauet er et udtryk for, hvor stor eller lille en hyppighed af oversvømmelser på terræn, som man 
vil acceptere, med vand der kommer fra regnvandssystemet. Ønsker man at sikre sin ejendom mod 
oversvømmelser fra nedbør ud over serviceniveauet, skal man selv stå for det. (Kerteminde Kommune, 2022) 

Kerteminde Sommerby er ikke regnvandskloakeret. Derfor har KS selv hele ansvaret for forebyggelse af 
oversvømmelser fra nedbør, samt for oversvømmelser fra stormflod og højvandssituationer. 

”Kerteminde Kommune har ikke ansvar for at sikre privat ejendom for oversvømmelse 
fra skybrud eller sikre langs kysterne for oversvømmelse ved højvandssituationer.”  

(Kerteminde Kommune, 2022) 

Kerteminde Sommerby skal være opmærksomme på, at ansvaret for kystsikring ligeledes er de enkeltes 
ansvar. (Kerteminde Kommune, 2022) Det betyder, at det er KS selv, der skal igangsætte og stå for sikring af 
kyststrækningen, som de ligger ud til, evt. sammen med omkringliggende ejendomme som f.eks. Kerteminde 
Camping. KS er under den opfattelse, at kommunen har planer for kystsikring ud for KS, da de ligger tæt på 
Kerteminde by, hvor der er mange offentlige arealer. Line Risager1 fra Kerteminde Kommune er blevet 
spurgt, om kommunen har sådanne planer om kystsikring – det har de ikke. Hun skriver følgende: 

”Efter en snak med min kollega, som sidder med kystsikring, blev det klart, at der ikke er planer om 
kystsikring langs Hindsholmvej ud for Kerteminde Sommerby. Kystsikring skal I selv igangsætte, da der er 

pligt til at sikre egen grund/værdier. Kommunen har ansvaret for at sikre offentlige arealer.”  
(Risager, 2022) 

Dog har Kerteminde Kommune – som de selv skriver i deres kommende klimatilpasningsplan 2021 – en 
interesse i, at hjælpe og vejlede sine borgere med klimasikring af deres ejendomme. (Kerteminde Kommune, 
2022)  

”Selvom det ikke er kommunens ansvar at klimasikre privat ejendom, er det i kommunens 
interesse at minimere skader, værditab og menneskelige omkostninger mest muligt i forbindelse 

med oversvømmelser. Derfor vil Kerteminde Kommune bestræbe sig på at yde rådgivning og 
formidling af viden om klimaændringer og klimatilpasning.”  

(Kerteminde Kommune, 2022) 

Tabel 7. Ansvarsfordeling over forebyggelse af forskellige typer oversvømmelser på privatejet ejendom. 
Kilde: Lavet på baggrund af informationer fra Kerteminde Klimatilpasningsplan 2021 (Kerteminde Kommune, 2022) 

Ansvar Kommune Forsyning Borger/virksomhed 

Nedbør/ 
Skybrud 

Nej Ja, i kloakerede 
områder og kun op 
til forsyningens 
serviceniveau* 

Ja, over 
forsyningens 
serviceniveau* 

 
1 Line Risager er By- og klimaplanlægningsmedarbejder i Kerteminde Kommune, og hun sidder i den afdeling (Plan), der står for 
klimatilpasning. 
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Stormflod/ 
Kystsikring 
 

Nej Nej Ja 

 
* Kerteminde Sommerby har ikke regnvandskloakering og derfor heller ikke noget serviceniveau for regnvand.  
 

Hvilke områder i KS er særligt udsat for oversvømmelser? 
På et Blue Spot kort kan man se hvilke lavninger, der er i terrænet, som ikke har nogen naturlige vandafløb. 
Det er her vandet vil løbe hen, når det regner kraftigt nok til, at jorden og afløbssystemerne ikke kan nå hhv. 
at opsuge eller aflede alt vandet. Vandet vil i stedet løbe hen over jordens overflade og oversvømme 
lavningerne. (DinGeo.dk Aps 2, u.d.) 

Figur 9 viser et Blue Spot-kort over Kerteminde Sommerby. De arealer der umiddelbart vil blive mest 
oversvømmet, når det regner meget, er:  
(1) Dér hvor KS grænser op til kysten, 
(2) omkring Nellikevej  
(3) omkring skoven.  
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Figur 9. Blue Spot kortudsnit. Kortet viser, hvor der er lavninger uden naturlige vandafløb.  
Kilde: Konstrueret i QGIS og Word på baggrund af Blue Spot-kort fra DinGeo (Dingeo.dk Aps, u.d.). 

Områderne stemmer overens med beretninger om tidligere oversvømmelser fra Kerteminde Sommerbys 
klimaudvalg.  
Gransker man kortet yderligere, ser man desuden rigtig mange små blue spots (mere detaljerede kortudsnit 

findes i bilag 1). Ifølge kortet er det i alt omkring 1 3 af sommerhusgrundene i KS, der har Blue Spots, og 

derfor er i risiko for at blive ramt af oversvømmelser i mere eller mindre grad ved regnhændelser og langvarig 
regn.  
Derudover er der flere af vejene i Sommerbyen, som er i risiko for oversvømmelse og dermed i risiko for at 
blive ufarbare. Det drejer sig om et eller flere punkter på (a) Gyvelvej, (b) Konvalvej, (c) Skovmærkevej, (d) 
Anemonevej og (e) Cikorievej. Dog er der, som tidligere nævnt, allerede planlagt tiltag for dele af (a) Gyvelvej 
og (d) Anemonevej, samt andre veje, hvor der tidligere er oplevet problemer med oversvømmelse.  

Kerteminde Kommune har fået udarbejdet et oversvømmelseskort af Niras i forbindelse med udarbejdelsen 
af den kommende Klimatilpasningsplan 2021 (se figur 10). Kortet viser den samlede sandsynlighed for 
oversvømmelser i et 10 meter-grid. Oversvømmelseskortet skelner ikke mellem årsagerne til 
oversvømmelse, som både kan opstå pga. nedbør, havvand, vandløb og grundvand. (Kerteminde Kommune, 
u.d.) 
Sammenligner man Blue Spot-kortet med oversvømmelseskortet, ser man, at det er nogenlunde de samme 
steder, der er i risiko for oversvømmelser på begge kort. Ifølge oversvømmelseskortet er (1) grundene langs 
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kysten og (3) grundene omkring skoven generelt i stor til størst risiko for oversvømmelse. Husene omkring 
(2) Nellikevej, samt en stor del af Anemonevej er i lille til mindre risiko for oversvømmelser.   
 

 

Figur 10. Oversvømmelseskort – samlet sandsynlighed for oversvømmelse fra nedbør, havvand, vandløb og grundvand.  
Kilde: Konstrueret i QGIS på baggrund af oversvømmelseskort fra Kerteminde Klimatilpasningsplan 2021 (Kerteminde Kommune, u.d.) og 
vejmidte-data fra Dataforsyningen (Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur 1, u.d.). 

Kystsikring 
Kystdirektoratet har i 2020 udgivet en rapport om strategistrækning F1.07.02. Denne strækning dækker bl.a. 
over kyststrækningen ud for Kerteminde Sommerby. (Kystdirektoratet, 2020) 
Kystdirektoratet har udarbejdet nogle risikokort over strategistrækningen (se bilag 2). Risikoen defineres 
som en kombination af fare (sandsynlighed for og omfang af oversvømmelser) og sårbarhed (håndgribelige 
værdier, der kan gå tabt eller tage skade).  
I forhold til oversvømmelse fra stormflod og højvandssituationer er KS ifølge risikokortene i meget lav til 
middel risiko på kort og middellang sigt (20- og 50-års tidsperspektiv) og meget lav til høj risiko på lang sigt 
(100-års tidsperspektiv).  
I forhold til erosion af kysten er kysten ud for KS i meget lav risiko på kort sigt (20-års tidsperspektiv) og i op 
til meget høj risiko på mellemlang og lang sigt (50- og 100-års tidsperspektiv) 
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Det er værd at bide mærke i, at sårbarheden udregnes ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, hvorfor KS 
sandsynligvis vil sætte værdien for området højere end kystdirektoratet har fastsat den. Da risiko = fare x 
sårbarhed, vil ændring i værdifastsættelsen potentielt kunne ændre betydeligt på risikobilledet.  

På mellemlang og lang sigt anbefaler kystdirektoratet kystfodring på strækningen ud for KS.  

”Det foreslås konkret, at der beskyttes med kystfodring på strækningen ved Kikkenborg for at 
modvirke den naturlige tilbagerykning, da der på strækningen kystnært ligger bebyggelse.”  

(Kystdirektoratet, 2020). 

Der henvises til Kystdirektoratets rapport for mere information, hvori der også linkes til en uddybende 
vejledning om kystbeskyttelse. 
 

Hvad har indflydelse på risikoen for oversvømmelser fra nedbør? 
Der er flere forhold, det påvirker jordens evne til at nedsive vand hurtigt nok til at undgå oversvømmelser. 
Nogle af de vigtigste risikofaktorer er jordbundsforholdene, den hydrauliske ledningsevne og 
grundvandsdybden, samt kloakering og dræning. (DinGeo.dk Aps 2, u.d.) 

Jordbundsforhold 
Der er nogle jordarter, som vand har let ved at bevæge sig igennem, fx sand og grus. Mineralkornene er i 
sand og grus relativt store, hvilket skaber store porerum, som vandet kan sive ned i. Jordlag med meget sand 
og grus kaldes vandførende eller højpermeable.  
Jordarter med relativt små mineralkorn og små porerum har til gengæld svært ved at lade vandet passere. 
Det gælder f.eks. jordlag med meget ler i. Vandet bevæger sig enten meget langsomt igennem jorden eller 
slet ikke. Sådanne jordlag kaldes vandstandsende eller lavpermeable.  
De fleste steder er jordarterne dog godt blandet sammen. Jordbunden vil derfor oftest ikke være homogen, 
men vil være en blanding, som er domineret af en eller flere jordarter. Jordbundsforholdene kan dog snyde, 
for der kan eksistere lange, dybe sprækker gennem lagene, der giver vand mulighed for næsten frit at 
strømme igennem, selvom jorden skulle være domineret af ler. (Geocenter Danmark, 2019) 

I den nationale brugergrænseflade HIP (Hydrologisk Informations- og Prognosesystem) kan man bl.a. finde 
de dominerende jordbundsforhold i 0-25 meters dybde for Kerteminde Sommerby. Et kortudklip fra HIP ses 
af figur 11. Det viser, at jordbundsforholdene i Kerteminde Sommerby er domineret af fin sandblandet 
lerjord. Kerteminde Sommerbys klimaudvalg beretter dog om stedvise lommer af sand og grus. Den 
lerholdige jord peger på, at vandet sandsynligvis vil have svært ved at nedsive i KS.  



Afsluttende Eksamensprojekt  Mille G. 
26.07.2022 

2436 

 
Figur 11. Jordbundskort over Kerteminde Sommerby. 
Kilde: Konstrueret i QGIS på baggrund af jordbundskort fra HIP (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, 2019) 

Hydraulisk ledningsevne 
Den hydrauliske ledningsevne er et udtryk for, hvor godt jorden nedsiver vand. Jo højere værdien er, des 
bedre kan vandet sive igennem jorden. (DinGeo.dk Aps 2, u.d.)  

Jf. figur 12 er den hydrauliske ledningsevne i Kerteminde Sommerby ca. 100-125 mm/dag, hvilket er en 
relativt dårlig ledningsevne. Sammenholder man det med jordbundsforholdene, giver det mening, at der er 
en dårlig hydraulisk ledningsevne, da leret jord oftest er dårlig til nedsivning.  
Figuren er dog udtryk for en gennemsnitlig tendens pr. 250x250 meter. Som tidligere nævnt, kan der være 
revner i lerjord, som kan resultere i en højere hydraulisk ledningsevne. Det er derfor en god idé at udføre en 
nedsivningstest, de steder man overvejer at etablere LAR-anlæg.  
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Figur 12. Kortudsnit af den hydrauliske ledningsevne i Kerteminde Sommerby.  
Kilde: Konstrueret i QGIS på baggrund af kort over hydraulisk ledningsevne fra DinGeo (Dingeo.dk Aps 1, u.d.) 

Grundvandsdybde 
Højtstående grundvand gør det vanskeligt at nedsive vand, da jorden op til grundvandsspejlet allerede er 
mættet med vand. Højden på grundvandsspejlet varierer dog over året, og den varierer alt efter hvor meget 
nedbør, der har været. I gennemsnit ligger grundvandet højest om vinteren, da der sker mindre fordampning 
i vinterhalvåret, mens der i sommerhalvåret generelt er mere tørt, ligesom der i sommeren er flere planter 
der optager vand. (DinGeo.dk Aps 3, u.d.)  

Figur 13 er et kort over grundvandets historiske vinterdybde i og omkring Kerteminde Sommerby fra 1990 til 
2020. Jf. kortet står grundvandsspejlet de fleste steder i KS relativt højt om vinteren med 1-2 meter til terræn 
(lyseblå). Mange steder står det endnu højere med kun 0,5-1 meter til terræn (blå), og enkelte steder med 
kun 0-0,5 meter til terræn (mørkeblå). Kun få steder står det dybere.  
Kortet er e resultatet af modelberegninger og viser altså ikke virkeligheden 1 til 1. Af kortet kan man dog 
alligevel udlede, at grundvandet generelt står relativt højt i KS – hvilket også er det der berettes om af 
klimaudvalget. 
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Figur 13. Historisk dybde til grundvandsspejl 1990-2020 (mest sandsynlige dybde i vintermånederne) i og omkring Kerteminde Sommerby i 10 m 
grid. 
Kilde: Konstrueret i QGIS på baggrund af grundvandskort fra DinGeo (DinGeo.dk Aps 4, u.d.) 

”Undersøgelser viser, at grundvandet mange steder allerede er steget med ca. en halv 
meter de seneste fire-fem år.”  

(DinGeo.dk Aps 3, u.d.) 

Figur 14 og 15 viser, at grundvandsspejlet i KS i fremtiden (i hhv. midten og slutning af det 21. århundrede) 
vil have en svag til ubetydelig stigning (turkis og blå), og at det i noget af KS måske endda vil falde svagt (gul 
og orange). Modelberegningerne er baseret på klimascenariet RCP8.5 (højt CO2-udledningsscenarium), som 
er det mest konservative klimascenarie. RCP8.5 anbefales af både DMI, Miljøstyrelsen og Kerteminde 
Kommune, hvis man skal planlægge projekter, der skal anvendes ud over år 2050. (Kerteminde Kommune, 
2022) (Danmarks Meteorologiske Institut, u.d.) 
Prognoserne fra kortene er dog behæftet med en vis usikkerhed, da klimaforandringerne har mange 
variabler, der kan spille ind på hinanden i komplekse sammenhænge. Derudover ved vi ikke endnu, hvilket 
klimascenarie vi ender med at stå i, og alt efter dette kan vi komme til at se både stærkere og mildere effekter 
på vores omgivelser.  
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Figur 14. Kort over den forventede grundvandsstigning ved klimascenarie RCP8.5 i og omkring Kerteminde Sommerby år 2041-2070. 
 Kilde: Konstrueret i QGIS på baggrund af fremtidigt grundvandskort fra DinGeo (DinGeo.dk Aps 4, u.d.) 

 
Figur 15. Kort over den forventede grundvandsstigning ved klimascenarie RCP8.5 i og omkring Kerteminde Sommerby år 2071-2100.  
Kilde: Konstrueret i QGIS på baggrund af fremtidigt grundvandskort fra DinGeo (DinGeo.dk Aps 4, u.d.) 
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Diskussion 
Hvilke LAR-anlæg passer til KS? 
I Kerteminde Sommerby er der både højt grundvand, lavtliggende områder, lerjord og lav hydraulisk 
ledningsevne. Dette gør at KS har meget dårlige betingelser for nedsivning. Af den grund vil jeg anbefale 
løsninger, der håndterer regnvand ved hjælp af enten fordampning, lokal anvendelse, forsinkelse eller en 
kombination heraf.  

Faskine 
På trods af de dårlige betingelser for nedsivning i KS, er det dog muligt at nedsive vand i KS f.eks. med en 
faskine, hvilken nogle af sommerhusene allerede har. Men det må antages at faskiner har meget nedsat 
effekt ved regnhændelser, bl.a. fordi det vil tage meget lang tid for vandet at sive ned gennem jorden, og 
fordi faskinerne periodevist kan komme til at stå med vand i, i forbindelse med at højden på 
grundvandsspejlet stiger og falder i løbet af året.  
Faskiner vil dog uagtet stadig kunne bruges til magasinering af vand (forsinkelse), gerne i kombination med 
andre LAR-anlæg. Faskiner har den fordel, at hvis de dimensioneres rigtigt, er de effektive til at forsinke vand 
– både ved langvarig regn og ved intens regn. Dertil er de nemme og billige at vedligeholde, og de er gemt 
væk under jorden, så man fortsat kan benytte sig af og færdes i hele sin haven. 

Jeg vurderer, at faskiner i sig selv ikke er det bedste LAR-anlæg for andelshaverne i Kerteminde Sommerby. 
Faskiner har dog stort potentiale, hvis man kombinerer dem med andre LAR-anlæg – på den måde kan 
faskinens potentiale for opmagasinering kombineres med andre anlægs potentiale til f.eks. at fordampe vand 
eller lade planter optage vand. Sommerhusgrundene er dog forholdsvist små i KS, og faskiner vil kun kunne 
anlægges på de sommerhusgrunde, hvor der er plads til at overholde afstandskravet på 5 meter til huse og 
to meter til skel.  

Regnbed 
Regnbede har den fordel, at de kan håndtere vandet på mange måder. Et regnbed vil kunne nedsive noget 
af vandet; noget af vandet vil kunne blive optaget af planter; regnbedet kan forsinke vandet, da det etableres 
som en lavning i terrænet, hvor vandet kan samle sig; og det vil kunne fordampe vandet.  
Til gengæld har et regnbed sine begrænsninger under skybrud, hvor det kun vil kunne nedsive og 
tilbageholde (forsinke) en begrænset mængde af den intense regnmængde, der kommer, imens skybruddet 
varer. Når regnbedet er fyldt, vil resten af vandet løbe over og strømme videre, og regnbedet og planterne 
når ikke at tage sig af særligt meget af vandet ved optagelse, fordampning og nedsivning under skybruddet. 

Regnbede kræver også en vis mængde af vedligehold og har i den forbindelse middel til høje driftsudgifter, 
hvis man ikke selv vil stå for vedligeholdelsen. Planterne i bedet har brug for jævnlig opmærksomhed i de 
varme måneder (særligt i de første 1-2 år), så man ikke risikerer, at planterne tørrer helt ud og dør. Bedet og 
et evt. overløb bør desuden rengøres for affald og blade en gang om måneden. Et råd vil være, at naboer 
eller grupper af sommerhuse går sammen om at ”overvåge” hinandens regnbede, når man ikke selv er til 
stede, så regnbedene ikke savner omsorg mange uger og måneder ad gangen. 
For at udvide kapaciteten af regnbedet under skybrud og langvarig regn, kan man etablere en faskine under 
regnbedet. Det vil dog være nødvendigt at søge rådgivning hos en fagperson, for at finde ud af om 
kombinationen af regnbede og faskiner kan lade sig gøre et sted som Kerteminde Sommerby, hvor 
grundvandsspejlet står meget højt.  
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Jeg vurderer, at regnbede er et godt LAR-anlæg for KS, da det netop kan håndtere vandet på så mange 
forskellige måder, og da det har lave anlægsomkostninger, pynter i haverne og bidrager til biodiversitet og 
forbedring af mikroklimaet.  
Ligesom faskinerne har regnbede dog placeringsmæssige begrænsninger og skal overholde afstandskravet 
på 5 meter til huse og to meter til skel. Derudover er de svære at anlægge på skråninger, hvilket begrænser 
mulige placeringer yderligere, da Kerteminde Sommerby som bekendt ligger på en bakke. Jeg vil anbefale, 
at de andelshavere, der vælger at få et regnbed, går sammen i en eller flere grupper, for at passe på 
hinandens regnbede – hvilket i sidste ende vil gavne alle, ved at forebygge oversvømmelser i hele KS.  

Opsamling til havevanding 
Opsamling til havevanding er umiddelbart det LAR-anlæg med flest fordele. Det er et anlæg, der er nemt i 
vedligehold, kræver meget lidt plads, ikke har nogen afstandskrav og er billig i etablering, samtidig med at 
man sparer på vandregningen og drikkevandsressourcerne, og at det er muligt at skjule beholderen med 
beplantning.  

Opsamling til havevanding magasinerer (forsinker) vand. Den har høj effekt både ved skybrud og langvarig 
regn, så længe man når at få tømt beholderen inden den næste regnhændelse. Det gør dog ikke det store, 
skulle beholderen stå fyldt i længere tid ad gangen – så løber overskydende vand bare over og evt. videre til 
et andet LAR-anlæg. Det gør løsningen særligt fordelagtig til sommerhuse, der ikke er besøgt regelmæssigt. 
Anlægget går også godt sammen med et regnbed, da det opsamlede vand fra regnvandsbeholderen kan 
bruges til at vande regnbeds-planterne i de tørre perioder. Men det kan også kombineres med et grønt tag 
eller en faskine. Regnvandsbeholderen skal dog tømmes om vinteren i frostperioder. 

Jeg vurderer, at opsamling til havevanding er en simpel løsning, som de fleste - hvis ikke alle - andelshavere 
vil kunne etablere.  

Grønt tag 
Grønne tage er LAR-anlæg, der bidrager meget til det lokale miljø. Anlægget øger biodiversiteten, øger 
luftfugtigheden, renser luften for partikler og støv, dæmper støj, samt isolerer bygningen, så den bliver 
køligere indendørs om sommeren og har lavere varmetab om vinteren.  
Et grønt tag har en god effekt ifm. langvarig regn, hvor de kan optage og fordampe en stor andel af den 
nedbør, der falder på tagene. Når det gælder skybrud, har det til gengæld svært ved at tilbageholde vandet, 
hvorfor det kan være en god idé at kombinere et grønt tag med et andet LAR-anlæg, der kan magasinere 
(forsinke) vand fra skybrud, såsom opsamling til havevanding, faskine eller regnbed.  

Udfordringen ved et grønt tag er, at det stiller høje krav til forholdene. LAR-anlægget kræver, at man enten 
har eller investerer i en stærk tagkonstruktion; at taget ikke har en stor hældning; og at taget ikke står for 
skyggefuldt. Derfor egner grønne tage sig også bedst til nybyggeri, da man i designfasen kan tage højde for 
alle disse krav, mens det ved eksisterende byggeri kan blive en dyr proces, hvis tagkonstruktionen skal 
forstærkes, eller hvis man har en stor taghældning, der skal tages højde for. Det er dog også muligt at 
anlægge grønne tage på skurer o.l., hvor taghældningen typisk er lavere. Til gengæld har disse tage dog ofte 
ikke den fornødne konstruktionsstyrke til grønne tage.  

I Kerteminde Sommerby erstattes gamle sommerhuse jævnligt med nye. Der ligger derfor potentiale for 
langsomt at få flere grønne tage i KS, hvis man kan komme i dialog med nye andelshavere tidligt, inden de 
begynder at bygge nyt.  
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Anlægsomkostningerne for grønne tage er høje, men til gengæld er driftsomkostningerne lave, hvor 
tidsforbruget vurderes i metodekataloget fra Københavns Kommune til kun at være på tilsammen 4 timer 
det første år og efterfølgende 1,5 time årligt. (Rambøll Danmark A/S et al., 2011) 

Jeg vurderer, at grønne tage kan bidrage med meget i KS. Samtidig frygter jeg, at det bliver svært at 
overbevise andelshaverne om at få grønne tage. Dette da det er en stor investering, og da det også har et 
æstetisk udtryk, som er meget anderledes end almindelige tage, og som for mange sandsynligvis vil kræve 
tilvænning, før de kan se det som noget kønt. Dertil er der sandsynligvis kun få af de eksisterende 
sommerhuse, der allerede opfylder betingelserne for grønne tage. På den baggrund anbefaler jeg, at 
informationsdeling omkring grønne tage målrettes de (kommende) andelshavere, der overvejer at bygge 
nyt, hvis KS ønsker flere grønne tage i området.  

Opsamling til tøjvask og toiletskyl 
Opsamling til tøjvask og toiletskyl er en måde, hvorpå man kan spare meget på vandregningen og vores 
drikkevandsressourcer, samt på sæbeforbrug og afkalkning, eftersom regnvandet er kalkfrit. Det er et LAR-
anlæg, der har høj effekt ved både skybrud og langvarig regn. 
LAR-anlægget har dog den store ulempe, at vandet ikke må opholde sig i tanken for længe, da det giver 
mikroorganismer tid til at formere sig. Det er derfor ikke et anlæg, der er velegnet til sommerhuse, da vandet 
ikke vil blive brugt og udskiftet regelmæssigt. Der er dog nogle andelshavere i KS, som bor i deres sommerhus 
hele året rundt, og hvor der derfor kunne være mulighed for at etablere opsamling af regnvand til tøjvask og 
toiletskyl.  
Ligesom med grønne tage kan dette LAR-anlæg dog være dyrt at etablere i eksisterende byggerier, og der er 
visse krav, som tag, tagrender og materialerne skal overholde, hvilket indsnævrer feltet af mulige 
sommerhuse yderligere. Ved etablering af nye sommerhuse er anlægsomkostningerne dog lave, men 
vedligeholdelse og driftsomkostninger er til gengæld relativt høje, for at man kan sikre vandkvaliteten.  

Jeg vurderer, at opsamling til tøjvask og toiletskyl ikke er et LAR-anlæg, der finder generel anvendelse i KS. 
Det er dog et meget effektivt LAR-anlæg, hvorfor muligheden bør præsenteres for de andelshavere, som bor 
i KS hele året. De andelshavere, der overvejer dette LAR-anlæg, skal dog være opmærksomme på, at det ikke 
kan kombineres med et grønt tag. Det kan dog kombineres med andre LAR-anlæg, som overskydende vand 
kan løbe over til.  

Fælles løsninger 
Da fællesarealerne i Kerteminde Sommerby er meget begrænsede, er der grænser for hvor meget regnvand, 
som evt. fælles LAR-anlæg kan håndtere på udsatte steder. De tiltag der allerede er planlagt langs nogle af 
vejene i KS, skal lede vandet ud til Tårup Hoved Kanal. Ved meget kraftige regnhændelser, kan man risikere, 
at rørene ikke kan rumme vand nok til at kunne lede det hele væk hurtigt nok. Man kan også risikere, at 
vandløbet ikke kan tage imod mere vand. Begge tilfælde kan resultere i oversvømmelser i KS på trods af 
etablering af LAR-anlæg på fællesarealerne.  

Der er sandsynligvis meget af det vand, som finder vej til de mest udsatte områder af Kerteminde Sommerby, 
som egentlig falder andre steder højere oppe ad bakken i KS, og som derefter strømmer ned i lavningerne. 
Hvis regnvandet bliver håndteret af mange små LAR-anlæg fordelt i KS (på de enkelte sommerhusgrunde), 
kan det meget vel aflaste mange af de udsatte områder, fordi meget af det vand, der falder længere oppe 
ad bakken, bliver stoppet og håndteret inden det når frem til lavningerne. I bilag 3 kan man se et kort over 
vandoplande i KS. Kilden er tvivlsom, da det er et gratis, globalt kort, men det viser ikke mindst princippet i, 
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at vandet følger nogle strømningsveje, og at en oversvømmelse ét sted kan oprinde fra et meget større 
område. Derfor kan det muligvis have en stor beskyttende effekt på de lavtliggende grunde, hvis der 
anlægges LAR-anlæg til at tilbageholde vandet inden for de højereliggende grunde.  

Jeg anbefaler (såfremt det er juridisk muligt), at opstille krav i andelsforeningens vedtægter og/eller 
lokalplanen om, at alt nybyg af sommerhuse skal anlægges med en af følgende LAR-løsninger med mulighed 
for udvidelse med flere LAR-anlæg: 

1. Grønt tag + opsamling til havevanding/regnbed/faskine 

- Det grønne tag reducerer vandvolumen godt og suppleres af en af de tre andre LAR-anlæg til 
reduktion af intens regn. 

2. Opsamling til havevanding + regnbed/faskine 

- Opsamling til havevanding reducerer både vandvolumen og intens regn godt og har overløb 
til regnbed/faskine i perioder, hvor beholderen ikke bliver tømt, eller når der falder ekstra 
meget regn. 

3. Regnbed + faskine 

- Regnbed har middel reduktion af både vandvolumen og intens regn og suppleres af faskinen.  

4. Opsamling til tøjvask og toiletskyl* 

- Opsamling til tøjvask og toiletskyl reducerer både vandvolumen og intens regn godt. 
*Kun ved sommerhuse med helårsbeboelse. 
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Konklusion 
På grund af klimaforandringerne forventer Miljøstyrelsen, at det danske klima vil blive varmere og mere 
ekstremt. Derfor kan Kerteminde Sommerby forvente, at der i fremtiden vil komme flere og større 
oversvømmelser end i dag, som kan føre til store økonomiske tab og evt. dødsfald.  

Kerteminde Sommerby har mange lavninger (Blue Spots) i terrænet, hvor vand kan samle sig og skabe 

oversvømmelse. I alt har omkring 1 3 af sommerhusgrundene sådanne lavninger i varierende størrelse og 

antal. Der hvor der er størst risiko for oversvømmelse er  
(1) Dér hvor KS grænser op til kysten, 
(2) omkring Nellikevej  
(3) omkring skoven.  
Desuden har fem veje et eller flere punkter med Blue Spots og er derfor i risiko for at blive oversvømmede 
og dermed også i risiko for at blive ufarbare. Det er  
(a) Gyvelvej 
(b) Konvalvej 
(c) Skovmærkevej 
(d) Anemonevej 
(e) Cikorievej. 
KS har allerede igangsat tiltag for (a) Gyvelvej, (d) Anemonevej og andre veje. 

Jordforholdene i Kerteminde Sommerby er domineret af fin sandblandet lerjord, hvilket er en lavpermeabel 
jordtype, og der er en dårlig hydraulisk ledningsevne på ca. 100-125 mm/dag. Dertil står grundvandsspejlet 
om vinteren de fleste steder 1-2 meter under terræn, men generelt i KS står det mellem 0 og 2 meter under 
terræn, hvilket er relativt højt. Grundvandsspejlet vil dog sandsynligvis ikke ændre sig betydeligt i fremtiden.  
Forholdene betyder, at KS har svært ved at komme af med overfladevand vha. naturlig nedsivning, og der er 
ikke regnvandskloakering i KS til at aflede vandet via dette. Derfor må de finde alternative metoder for at 
kunne forebygge oversvømmelser.  

Da KS ikke er regnvandskloakeret, er det KS selv der har hele ansvaret for forebyggelse af oversvømmelser 
fra nedbør. Det er også KS og deres naboer der har ansvaret for kystsikring af den strækning, de ligger ud til.  

For at forebygge nedbørsrelaterede oversvømmelser, anbefaler jeg, alle andelshavere anlægger et eller flere 
LAR-anlæg, der hovedsageligt håndterer vand ved fordampning, lokal anvendelse og/eller forsinkelse. 
Dertil anbefaler jeg (såfremt det er juridisk muligt), at opstille krav i andelsforeningens vedtægter og/eller 
lokalplanen om, at alle nybyggede sommerhuse i KS anlægges med en af følgende LAR-løsninger med 
mulighed for udvidelse med flere LAR-anlæg: 

1. Grønt tag + opsamling til havevanding/regnbed/faskine 

o Det grønne tag reducerer vandvolumen godt og suppleres af en af de tre andre LAR-anlæg til 
reduktion af intens regn. 

2. Opsamling til havevanding + regnbed/faskine 
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o Opsamling til havevanding reducerer både vandvolumen og intens regn godt og har overløb 
til regnbed/faskine i perioder, hvor beholderen ikke bliver tømt, eller når der falder ekstra 
meget regn. 

3. Regnbed + faskine 

o Regnbed har middel reduktion af både vandvolumen og intens regn og suppleres af faskinen.  

4. Opsamling til tøjvask og toiletskyl* 

o Opsamling til tøjvask og toiletskyl reducerer både vandvolumen og intens regn godt. 
*Kun ved sommerhuse med helårsbeboelse. 
  



Afsluttende Eksamensprojekt  Mille G. 
26.07.2022 

3436 

Referencer 
 

Danmarks Meteorologiske Institut. (u.d.). Klimaatlas. Hentet juni 2022 fra DMI: https://www.dmi.dk/klimaatlas/ 

Dingeo.dk Aps 1. (u.d.). DinGeo kort - Oversømmelse ved ekstremregn. Hentet maj 2022 fra DinGeo.dk: 
https://www.dingeo.dk/kort/flood/?type=hydraulisk 

DinGeo.dk Aps 2. (u.d.). Risiko for oversvømmelse ved ekstremregn. Hentet maj 2022 fra DinGeo.dk: 
https://www.dingeo.dk/data/skybrud/ 

DinGeo.dk Aps 3. (u.d.). Stigende grundvand. Hentet maj 2022 fra DinGeo.dk: 
https://www.dingeo.dk/data/grundvand/ 

DinGeo.dk Aps 4. (u.d.). Grundvandsdybde. Hentet juni 2022 fra DinGeo.dk: https://www.dingeo.dk/kort/grundvand/ 

DTU Miljø et al. (6. januar 2022). LAR Potentiale: Brugervejledning og teknisk dokumentation – version 1.0 
2022/01/06. DTU. Hentet fra https://www.klimatilpasning.dk/media/1879023/lar-potentiale-
brugervejledning-og-teknisk-dokumentation-v10.pdf 

Europa-Kommissionen. (u.d.). Konsekvenser af klimaforandringerne. Hentet juni 2022 fra Climate Action: 
https://ec.europa.eu/clima/climate-change/consequences-climate-change_da 

Geocenter Danmark. (1.. juni 2019). Geologiske lag leder grundvandet på vej. Hentet juni 2022 fra Geoviden: 
https://www.geoviden.dk/underjordiske-mortorveje-leder-grundvandet-pa-vej/ 

Haveselskabet. (17. januar 2020). Anlæg et regnbed. Hentet fra Haveselskabet: https://haveselskabet.dk/anlaeg-et-
regnbed 

Haveselskabet. (u.d.). Grønt tag. Hentet juli 2022 fra Haveselskabet: https://haveselskabet.dk/gront-tag 

Kerteminde Kommune. (april 2012). 236 - Kerteminde Sommerby. Hentet maj 2022 fra Lokalplanportal: 
https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/lokalplanid/140 

Kerteminde Kommune. (2022). Hentet maj 2022 fra Kerteminde Klimatilpasningsplan 2021: 
https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/5588 

Kerteminde Kommune. (u.d.). Oversvømmelseskort. (Niras) Hentet maj 2022 fra Klimatilpasningsplan 2021: 
https://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/6078 

Klimaudvalget - Kerteminde Sommerby. Interview. (10.. maj 2022). 

Kystdirektoratet. (november 2020). Strategistrækning F1.07.02. Hentet juni 2022 fra Kystplanlægger 2120: 
https://xn--kystplanlgger-cgb.dk/fyn/f1-fyn-nord/f107/strategistraekning-f10702/ 

Miljøstyrelsen. (april 2019). Regnvand som ressource. Hentet juni 2022 fra Klimatilpasning.dk: 
https://www.klimatilpasning.dk/sektorer/vand/regnvand-som-ressource/ 

Miljøstyrelsen. (august 2020). Fremtidens klima. Hentet juni 2022 fra Klimatilpasning.dk: 
https://www.klimatilpasning.dk/viden-om/fremtidens-klima/ 

Miljøstyrelsen. (u.d.). LAR: Lokal Afledning af Regnvand. Hentet 16.. Maj 2022 fra Klimatilpasning.dk: 
https://www.klimatilpasning.dk/borger/film-om-klimatilpasning/lar/ 



Afsluttende Eksamensprojekt  Mille G. 
26.07.2022 

3536 

Orbicon og Teknologisk Institut. (maj 2012). Klimatilpasning.dk. Hentet maj 2022 fra 
https://www.klimatilpasning.dk/media/330326/r_rcenter-
anvisning_016._anvisning_for_h_ndtering_af_regnvand_p__egen_grund__maj_2012.pdf 

Rambøll Danmark A/S et al. (december 2011). Faskiner. Hentet maj 2022 fra Københavns Kommune - Metodekatalog 
til lokal afledning af regnvand (LAR): 
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1319 

Rambøll Danmark A/S et al. (december 2011). Grønne Tage. Hentet maj 2022 fra Københavns Kommune - 
Metodekatalog til lokal afledning af regnvand (LAR): 
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1319 

Rambøll Danmark A/S et al. (december 2011). Opsamling og anvendelse. Hentet maj 2022 fra Københavns Kommune 
- Metodekatalog til lokal afledning af regnvand (LAR): 
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1319 

Rambøll Danmark A/S et al. (december 2011). Regnbede. Hentet maj 2022 fra Københavns Kommune - 
Metodekatalog til lokal afledning af regnvand (LAR): 
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1319 

Risager, L. B. Mail-korrespondance. (maj 2022). 

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. (2019). Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP). Hentet 
maj 2022 fra hip.dataforsyningen.dk: 
https://hip.dataforsyningen.dk/#realtime/9/605523.63/6147912.67/0/b03/1132073358857/day/o26 

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur 1. (u.d.). Dataforsyningen. Hentet juni 2022 fra Danmarks Geografi - 
GeoDanmark: https://dataforsyningen.dk/data/3563 

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur 2. (u.d.). Danmarks Højdemodel - Terræn. Hentet juli 2022 fra 
Dataforsyningen: https://dataforsyningen.dk/data/930 

Teknologisk Institut 1. (u.d.). Hentet juni 2022 fra LAR i Danmark: http://www.laridanmark.dk/ 

Teknologisk Institut 2. (u.d.). Lokal afledning af regnvand - LAR. Hentet juni 2022 fra 
https://www.teknologisk.dk/lokal-afledning-af-regnvand-lar/28273 

Teknologisk Institut. (21.. oktober 2014). Erfaringer: Grønne tage tager på i vægt. Hentet maj 2022 fra LAR i 
Danmark: http://www.laridanmark.dk/erfaringer/erfaringer/31282 

Videnscentret Bolius. (18. maj 2020). Sådan forebygger du oversvømmelse. Hentet fra Bolius: 
https://www.bolius.dk/saadan-forebygger-du-oversvoemmelse-34238 

 

Bilagsoversigt 
For bilag henvises til dokumentet Bilag til afsluttende eksamensprojekt.  
Indhold af dokumentet er følgende: 

Bilag 1 - Blue Spot kort over Kerteminde Sommerby 
Bilag 2 - Kystdirektoratets risikokort 
Bilag 3 – Vandoplande 


