Adskillelse af regnvand og spildevand
i Risvangen og Vorrevangen
Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015
Udledning til Aarhus Vands nye regnvandssystem
eller håndtering af regnvand i egen have

Adskillelse af regnvand og spildevand
i Risvangen og Vorrevangen

Få viden og inspiration
til din have
Kloaksystemet i Risvangen og Vorrevangen står over for
en gennemgribende renovering. Samtidigt skal området
tilpasses klimaforandringerne for at undgå oversvømmelser og forurening af badevandet ved Den Permanente.
Håndtering på overfladen
Regnvandet i haverne og på de offentlige arealer i området
skal fremover håndteres på overfladen i stedet for i rør under
jorden – i det omfang, det er muligt. Fordelen ved regnvandsløsninger over jorden er, at de er billigere, og at de samtidigt
kan tilføre området en rekreativ værdi.
Alle haveejere i Risvangen og Vorrevangen skal i fremtiden
adskille regnvand og spildevand. Som haveejer kan man
vælge at håndtere regnvandet i egen have, eller man kan
vælge at lede det frem til Aarhus Vands regnvandsløsning
ude i vejen. Havejere, der vælger at håndtere regnvandet i
egen have, får i 2015 udbetalt maks. 24.071 kr. inkl. moms
af Aarhus Vand. Der gælder specielle regler for erhvervsejendomme og boligselskaber.
Demonstrationshaver skal inspirere
For de fleste haveejere er det nyt at skulle forholde sig til,
hvordan de kan håndtere regnvand i egen have. I efteråret
2014 opfordrede vi derfor havejerne i området til at stille
deres haver til rådighed som demonstrationshaver, hvor vi
kunne vise forskellige løsningsmuligheder.
Vi udvalgte syv haver, hvor vi siden i tæt samarbejde med
haveejerne og vores samarbejdspartnere har arbejdet på at
etablere forskellige basisløsninger til håndtering af regnvand
i egen have eller udledning til Aarhus Vands nye regnvandssystem i vejen.
I udvælgelsen af de syv haver kiggede vi blandt andet på
jordtyper, fald i terræn, husstørrelse og pladsforhold. Målet
med demonstrationshaverne er nemlig at inspirere så mange
haveejere i Risvangen og Vorrevangen som muligt – i forhold
til både kreative løsninger i egen have og i forhold til udledning til Aarhus Vands nye regnvandssystem i vejen.
Demonstrationshaverne er blot et af de initiativer, som vi
har gennemført for at inspirere haveejerne i området. Mange
haveejere har således både i 2014 og 2015 deltaget i havevandringer, informationsmøder og workshops.
Det er vigtigt, at man som haveejer husker, at det kræver
en tilladelse fra Aarhus Kommune, hvis man ønsker at
håndtere regnvand på egen grund. Aarhus Kommune er
naturligvis opmærksom på grundvandsstanden i området,
hvilket er et emne, som mange haveejere har stillet
spørgsmål om.
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Vejlby Ringvej 44
Princip:
Håndtering af regnvand i egen have.
Løsning:
Etablering af anlæg til genanvendelse af
regnvand til toiletskyl og vaskemaskine.
Løsningen omfatter bl.a. et 5.000 liter
tankanlæg, som blev gravet ned i forhaven, en udvendig vandpumpe og
en faskine ved garagen.
Pris:
Ca. 85.000 kr. inkl. moms.
Derudover udgifter til en større
renovering af haven.
Entreprenør:
Genvand ApS
>>
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Kornbakke Alle 80
Princip:
Håndtering af regnvand i egen have.
Løsning:
Tagvand samles ét sted og føres gennem
en åben rende til en nedgravet trampolin,
hvor det nedsives. Fra hullet under trampolinen er der overløb til en ny vertikal faskine.
Løsningen omfatter desuden bl.a. opsætning af nye tagrender, sammenkobling
af eksisterende tagrender og justering af
grundvandspumpe til afledning af grundvand fra eksisterende omfangsdræn.

”Sådan som klimaet ændrer sig, er vi også nødt til at gøre noget.
Og vi vil gerne bidrage”
”Det nytter ikke at blive ved med at hælde rent vand ud til spildevandet”
”Vores største udfordring er nok, at vi ikke har ret meget plads i haven at gøre godt med.
Det gør det heller ikke lettere, at grundvandet står højt og at haven er i forskellige niveauer”

Pris:
Ca. 60.000 kr. inkl. moms.
Derudover udgifter til beplantning og
blikkenslagerarbejde i forbindelse med
ændring af husets tagrendesystem.
Entreprenør:
Lars Voss ApS
<<

”Vi gik allerede med tanker om at få gjort noget ved haven, så vi slog to fluer med ét smæk”

”Vi brugte blandt andet de sociale medier til at få et indblik i andre haveejeres erfaringer”
”Vi har ikke fortrudt vores beslutning. Det har været spændende og anlægget har
virket upåklageligt indtil videre”

3
Havrebakken 32
Princip:
Håndtering af regnvand i egen have.
Løsning:
Tagvand samles i to tagnedløb ud mod
baghaven, hvorfra det via nedgravede rør
ledes frem til to nye faskiner i græsplænen.
Løsningen omfatter en 1.000 liter vandtank
og opgravning af og arbejde omkring en
brønd i forhaven.
Pris:
Ca. 3.500 kr. inkl. moms.
Derudover udgifter til beplantning.
Entreprenør:
Ejeren har selv udført arbejdet.
>>
”Jeg har lavet det hele selv. Men skulle selvfølgelig have en autoriseret kloakmester
til at lave afpropninger”
”Det er jo sund fornuft at bruge sit regnvand. Og det siger jeg også til de mange
nysgerrige, som spørger mig om, hvorfor jeg kastede mig ud i projektet”
”Det krævede en del arbejde at grave faskinerne ned. Men svært var det ikke og
i dag kan man slet ikke se det i plænen længere”

”Det er vigtigt at være i tæt dialog med dem, der udfører arbejdet, da de får gode idéer undervejs”
”Man skal da lige vænne sig til, at der står vand i haven og at det er helt ok”
”Det, vi selv har lavet, er at vende tagrende, sætte nogle planter og så græs”
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Havrebakken 37
Princip:
Udledning af regnvand til Aarhus Vands system i vejen.
Løsning:
Huset havde oprindeligt to tagnedløb på hver side. I fremtiden vil
der kun være et enkelt tagnedløb på hver side af huset og begge
placeret ud mod vejen. Fra de to tagnedløb ledes vandet i render i
overfladen til Aarhus Vands system i de offentlige arealer.
Pris:
Ca. 30.000 kr. inkl. moms.
Prisen omfatter også separering af grundvand og spildevand til
kælderbrønd samt håndtering af drænvand fra grundvandsbrønd
op til overfladen. Derudover udgifter til beplantning.

<<

Entreprenør:
VAM A/S

”Det stod hurtigt klart for os, at vi ikke ville kunne håndtere
vores regnvand på vores egen grund”
”Vi talte med både Aarhus Vand og entreprenøren for at få et
overblik over situationen og mulige løsninger”
”Et godt råd til andre haveejere? Husk på, at alle haver er
forskellige”
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Hvedevangen 4
Princip:
Håndtering af regnvand i egen have.
Løsning:
Etablering af et forsænket regnbed i
græsplænen umiddelbart bag huset.
Husets to tagnedløb er koblet på regnbedet ved hjælp af nedgravede rør.
Løsningen omfatter bl.a. også justering
af tagrender og -nedløb.
Pris:
Ca. 37.000 kr. inkl. moms.
Derudover udgifter til beplantning.
Entreprenør:
Per Aarsleff A/S
<<
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Kornbakke Alle 66
Princip:
Håndtering af regnvand i egen have.
Løsning:
Etablering af et forsænket regnbed
i græsplænen. Husets to tagnedløb
er koblet på regnbedet ved hjælp af
nedgravede rør.
Pris:
Ca. 27.500 kr. inkl. moms.
Derudover udgifter til beplantning.
Entreprenør:
Buus Anlægsgartner A/S

”Det tog tre dage. Den ene dag lignede vores have en pløjemark”

”Vi synes, at vi har fået tilført vores have kvalitet”
”Da vi gik i gang, vidste vi ikke noget som helst om at håndtere regnvand.
Men vi blev nysgerrige og talte med forskellige leverandører, som jo ved en del”
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Havrebakken 8
Princip:
Håndtering af regnvand i egen have.
Løsning:
Etablering af regnbed i forhaven. Regnbedet er placeret oven på nedgravede
faskiner, som er koblet på eksisterende
nedløbsrør ved hjælp af nedgravede
rør. Løsningen omfatter desuden en del
arbejde omkring et eksisterende omfangsdræn og en ny ekstra pumpebrønd.
Pris:
Ca. 30.000 kr. inkl. moms.
Derudover udgifter til beplantning og
arbejde med omfangsdræn og en ny
pumpebrønd.
Entreprenør:
M. Frichs A/S

”Vi har placeret regnbedet ud mod vejen, da vores grund hælder den vej”
”Et godt råd til andre haveejere kunne være, at de skal starte med at se på,
hvad der reelt set kan lade sig gøre i deres haver”
”Det er slet ikke så slemt, når man først kommer i gang”

Oversigt
demonstrationshaver
juni 2015

TELT

r
Vo

Risva

ng A

4

n

havrebakken 8

By

ng

en

rs
Hi

kornbakke allE 80
havrebakken 32

an
ev
ge

Havrebakken 37

n

5

Alle

ge

n

ke

1

akke

an

Vejlby Ringvej 44

gv
a

Kornb

dev

7

ak

Havre bakken

Hve

Vej

vr
eb

ke Alle

3

llé

Ha

k
Kornba

y

lb
Vej

vej

g
Rin

s
Hansen

y

gve
Rin

d
Godfre

le
Al

2

j

jlb
Ve

Rin

v Holms Vej

Gusta

j
sdave
Bethe

ds
år

g
re

jlby
Ve

j
gve

6

kornbakke allE 66
Hvedevangen 4

Nordvestpassagen

tidsplan for projektet
Her finder du demonstrationshaverne
På kortet finder du de syv demonstrationshaver.
Se mere om hver enkelt haveløsning inde i folderen.
Læs mere om projektet på www.aarhusvand.dk.

2015
1. & 2. juni

Havebesøg i syv demonstrationshaver.

1. juli

Beslutning om at udlede regnvand
til Aarhus Vands system eller håndtere
regnvand på egen grund.

Efterår

Indgå aftaler med grundejere, som vil
håndtere regnvand på egen grund.

2016-19

Anlægsarbejde i de offentlige arealer.
Adskille regnvand på egen grund
og udlede til Aarhus Vands system.
Adskille regnvand
og håndtere på egen grund.

Aarhus Kommune
w w w. a a r h u s . d k
Aarhus Vand A/S
w w w. a a r h u s v a n d . d k
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