
  Målerbrønden og Vandmåleren - fjernaflæsning

  KlimabrøndenI 2007 blev Strandområdet ramt af et voldsomt sky-
brud, hvor mange husejere oplevede så store skader 
på husene at man midlertidigt måtte flytte. Denne 
oplevelse medførte i 2008 at byrådet blev enige om 
at bevilge midler til anlæggelse af regnvandskloak-
ker i hele strandområdet, som i fremtiden kunne sik-
re borgerne mod oversvømmelser. 
Dette var starten på et stort anlægsarbejde som har 
varet i 8 år. Hele processen startede med borgermø-
der og der var, under hele forløbet, stor opbakning 
blandt borgerne for projektet. 

Anlægget skulle stå sin første prøve, da der den 2. 
juni 2014 kom endnu et skybrud. Heldigvis kunne 
man med stor glæde konstatere at anlægget virkede.

Resultatet af det store anlægsarbejde er først og 
fremmest en bydel, der er sikret mod oversvømmel-
ser i fremtiden, men også en bydel der har fået et løft 
med nye vejbelægninger og fortove.   

Selve anlægsarbejdet har omfattet etablering af 
regnvandskloakering i hele Strandområdet. Som en 
del af dette, er der på hver ejendom etableret en kli-
mabrønd, som ejendommene nu kan tilslutte sig. 

Sammen med regnvandskloakeringen har vand-
forsyningen udskiftet alle drikkevandsledninger i 
Strandområdet og anlagt målerbrønde på samtlige 
matrikler.

Alle ejendomme kan nu tilslutte sig klima-
brønden. De tre eksempler viser hvordan 
man kan anlægge sin have med en faskine 
hvis man ikke allerede har en.
Hvis du har en faskine og den virker, skal du 
blot sikre dig at faskinen er stor nok til at 
kunne rumme regnvandsmængden
fra de tilsluttede arealer.

Model 1

Vandet kan ledes fra tage og andre overflader 
til eksisterende eller nyetableret faskine, via 
nedsivning gennem græsplæne. Vandet i fa-
skinen kan nedsive eller løbe via klimabrønden 
til regnvandsledningen i vejen. 

Klimabrønden har en indbygget vandbremse, 
som sikrer at vandet tilbageholdes på grun-
den, mens vejvandet ledes væk fra vejene. 
Når systemet i vejene er tømt kan vandet fra 
faskiner og andre forsinkelseselementer på 
ejendommen tømmes til systemet via klima-
brønden.

Vandbremsen sikrer at det kun er den tilladte 
mængde vand der ledes til det offentlige klo-
aksystem. Det overskydende vand tilbagehol-

Model 2

Vandet løber fra taget og/eller andre overfla-
der til regnbed, eller anden lavning som ek-
sempelvis en bålplads. Lavningen er placeret 
over faskinen. Lavningen sikrer et overfladisk 
volumen som kan forsinke vandet inden det 
løber til faskinen. Lavningen fungerer her som 
en ekstra buffer. Fra faskinen løber vandet via 
klimabrønden til regnvandsledningen i vejen. 

Model 3

Tagnedløbet er koblet på en sandfangsbrønd 
hvorfra vandet løber videre til faskine. Fra fa-
skinen løber vandet via klimabrønden til regn-
vandsledningen i vejen. Man kan evt. etable-
re et regnbed som supplement til faskinen. 
Regnbedet vil her fungere som buffer i ekstre-
me hændelser. 

Ishøj Kommune Park 
og Vej har lavet denne 
lille vejledning i hvor-
dan man skal vedlige-
holde beplantningen 
ud mod vejarealet. 
Beplantning klippes 
for fri tilgængelighed. 
Bagkant af fortov ren-
holdes for blade og an-
det ophobet materiale.

Tilslutning til klimabrønden skal foretages 
af en aut. kloakmester. Hvis man ikke allere-
de har en faskine, skal man huske at ansøge 
om etablering af faskine, med redegørelse 
for placering, afstand til bygninger og skel. 
Projekt og anmeldelse skal ske til Ishøj 
Kommune, Plan-, Bygge- og Miljøcenter til:
plan-byg-miljo@ishoj.dk

Du skal selv sørge for drift og vedligeholdel-
se af dit anlæg. 
Så husk at tjekke tagrender, tømme sand-
fang i tagbrønde, rense for eventuelt snavs 
i sandfangsbrønd og regnvandsskelbrønd.
Sandfanget i regnvandsskelbrønden skal 
tømmes efter behov, og spules med vand 
hvis den er tilstoppet.

Vejriste: Du kan også sikre at regnvandsan-
lægget i vejen holdes fri for blade mm. Så 
tjek vejristene for blade og grene, det vil 
forhindre tilstopning og dermed risiko for 
oversvømmelse.

Projektet i Strandområdet Klimabrønden, Målerbrønden og Vandmåleren Hvordan tilslutter du regnvandet til klimabrønden Hvad kan borgerne selv gøre?

des på grunden i faskiner eller andre lokale 
magasiner, som derved bidrager til øget lokal 
nedsivning af regnvand. 

Vandbremsen er fastmonteret og udstyret 
med en spuleslange som kan tilsluttes en ha-
veslange. På den måde kan man gennemspule 
brønden og fjerne evt. tilstopning. Klimabrøn-
den bør tilses jævnligt, så det sikres at anlæg-
get fungerer optimalt. 

Der er etableret vandmålerbrønde på alle ejen-
domme i strandområdet. I 2016 er nye vand-
målere blevet etableret i alle brønde, som vist 
på billedet ovenfor. Målerne kan fjernaflæses, 
det vil sige at fra 2017 vil aflæsningen foregå 
elektronisk via forsyningen. I skal altså fra års-
skiftet ikke længere selv indberette målerstan-
den.

På sigt vil det blive muligt at følge sit eget 
vandforbrug via minForsyning, som er et værk-
tøj skræddersyet til dig som forbruger. MinFor-
syning giver anledning til at overvåge og opti-
mere sit vandforbrug og vandregningen. 

Når du skal dimensionere 
din faskine for at sikre dig den rette 

størrelse, kan du anvende 
spildevandskomiteens regneark som du 

finder her: 
www.laridanmark.dk/dimensione-

ring-af-lar-anlaeg/31582

Det vil altid være en god ide at rådføre 
sig med en autoriseret 

kloakmester eller ingeniør om faskinens 
faktiske størrelse og volumen.

Dim
ensionering af faskine
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I Strandområdet er der 
nyanlagt: 

11 km nye regnvandsledninger

11 km nye drikkevandsledninger

600 klimabrønde

600 vandmålerbrønde

33.000 m2 asfalt, dette svarer til 5 store 

fodboldbaner

Ishøj Forsyning

Ishøj Forsyning kan kontaktes på 
telefon 43 57 77 77 

eller mail info@ishojforsyning.dk  

Telefonen er åben 
mandag til torsdag kl. 08.00 til kl. 15.00

fredag kl. 08.00 til kl. 13.30. 

Ishøj Kommune

Ishøj kommune, Vej og Park kan kontaktes på 
telefon 43 57 77 77  

eller mail pvm@ishoj.dk 

Telefonen er åben 
Mandag-onsdag: 8.00-15.00

 Torsdag: 08.00-15.00
 Fredag: 08.00-13:00

Har du brug for hjælp til 
dit anlæg?

Hvis du har brug for hjælp til at 

anlægge en faskine, kan du kontakte en 

autoriseret kloakmester, anlægsgartner 

eller landskabsarkitekt.

I Strandområdet er der:

 
Ca. 600 ejendomme

6,5 km veje

13 km fortove, som svarer til en gåtur 

fra Ishøj St. til ZOO på Frederiksberg

Indvielsen

Det færdige klimasikringspro-

jekt blev indviet den 30 august 

2016. De tre ovenstående 

billeder er taget på indviel-

sesdagen

Vejskiltene

 
var særligt klimasikret i starten - 

de er senere blevet justeret lidt i 

højden

Seneste skybrud i 
Ishøj

22.08.2007 - 25 mm

02.07.2011 - 99 mm

02.06.2014 - 29 mm

Strandområdet

Ishøj

København

Klimatilpasning af 
Strandområdet i Ishøj 

Klimaforandringerne har de senere år medført 
oversvømmelser flere steder, ofte i en sådan 
grad at mange borgere har fået det direkte ind 
på livet. Huse oversvømmes, og dette medfører 
ofte store skader. Denne klimamæssige udvik-
ling vil fortsætte. Vi vil i løbet af de næste årtier 
få mere og mere regn, mere vind, og de kyst-
nære områder vil opleve at også vandstanden 
vil stige. Klimaforandringerne skal tages alvor-
ligt. Det er vigtigt med forebyggelse for at sikre 
sig imod eventuel oversvømmelse og man skal 
tage sine forholdregler når man køber nyt, byg-
ger om og laver nye anlæg. Næsten alle kom-
muner har udarbejdet en klimatilpasningplan, 
som skal sikre at risikoområder kortlægges og 
at der laves en handlingsplan, som priorite-
rer indsatserne for forebyggelse af fremtidige 
oversvømmelser. 

I disse år arbejdes der intensivt i udvikling af nye 
og velkendte teknologier og metoder indenfor 
klimatilpasning.

I Ishøj har vi også oplevet klimaforandringerne 
helt tæt på. De seneste ti år er byen flere gange 
blevet ramt af kraftig regn eller skybrud. Derfor 
har forsyningen gennem hele perioden været 
meget fokuseret på at være på forkant ifht at 
løse konkrete problemer og forebygge nye øde-
læggende oversvømmelser. 

Det er især kloaksystemerne der er under et 
stort pres ved de kraftige regnhændelser. Den 
problemstilling er kendt hos forsyningen, som 
dog ikke kun ser traditionel udbygning af kloak-
kerne som den bedste løsning. Her tænker man 
især i overfladeløsninger, hvorfra vandet kan til-
bageholdes og nedsives helt lokalt, og dermed 
også bidrage til større oplevelsesværdi i lokal-
området.

Klimaudfordringerne
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Stemning fra indvielsesdagen
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