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Formål

• Overordnet formål med projekt: 

Udvikle en overløbsteknologi, der kan øge anvendelsen af 
faskiner i byområder så oversvømmelsesrisikoen reduceres 
og vandmiljøet forbedres.

"Oversvømmelse i Virum på Skovbrynet i 2007". Foto Brian Berg



Faskine



Faskine med overløb til underliggende tørt sand



Reducerer oversvømmelsesrisikoen

Tagfladerne kobles 
fra regnvandsledningerne

Mindre vand i
regnvandssystemet

Reduceret 
oversvømmelsesrisiko

Færre
skader



Anvendelsesmuligheder

• Tagvand fra villaer med egen faskine

• Centrale nedsivningsanlæg til tagvand fra villaer og 
boligblokke

• Tagvand fra industri-, lager og forretningsbygninger

• Med en rensning af vandet kan det også anvendes til 
vejvand



Projektets indhold

•Et designet overløb til faskiner, der kan lede vandet ned i en 
filtersat boring (overløbsboring)

•Udvikling af en optimal overløbsboring, der kan modtage og 
aflede overløbsvand fra faskine.

•En risiko- og miljøkonsekvensvurdering af teknologien

•En afklaring af de lovgivningsmæssige forhold



Projektforløb over 12 måneder

Detaljeret design af projekt 
Analyse af pilotområder

Indledende risikovurdering

Ansøgning
pilotprojekt

Beregning af 
overløbsscenarier

Modelberegninger

Test i pilotområder

Detaljeret risiko-
og miljøvurdering

Design af overløbLovgivning

Rapportering



Pilotområde Lyngby Tårbæk Kommune
Kvædevej 54 Virum



Pilotområde Lyngby Tårbæk Kommune
Kvædevej 54 Virum – Geologi og grundvandsniveau



Skitsemæssigt design

Patent pending



Modelberegninger - infiltrationsberegninger

10 års hændelse i 5 min 150 m2 tag = 4,2 l/s i 5 minutter

Steady state

Efter 5 min



Miljørisikovurdering – miljøfremmede stoffer i tagvand
Koncept

Scenarie 1 
Kun fortynding

Scenarie 2 
Omsætning og tilbageholdelse af 

miljøfremmede stoffer i 
faskine og umættet zone

Scenarie 3
Primært nedsivning i faskine



Miljørisikovurdering – Vilkår

30 % af årlig nedbør til overløbsboring

Forureningsstof Forslag til maksimumværdi i vilkår 
til nedsivningstilladelse 

 
(µg/l) 

Bly (Pb) 85 

PAH 3 

Nitrophenol 4 



Lovgivning

Krav:

- 25 m til vandindvindingsanlæg
- Ikke risiko for overfladeafstrømning
- 25 m til vandløb, søer og havet
- Ikke direkte til grundvandsmagasinet 

men gennemsivning af jordlag 
(umættet zone)

Spørgsmål:
- Skal nedsivning være terræn nær?
- Hvor tyk skal ”jordlag/umættet zone”

være?
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