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På figur 1 ovenfor ses Helenevej på Frederiksberg, hvor belægningen er opbygget med be-

tonbelægningssten med permeable fuger, permeabelt grusbærelag og nedsivning til under-

bunden (illustrationen er udarbejdet af Frederiksberg Forsyning) 

Nedsivningsveje 

 - med permeable belægninger eller omvendt dræn? 

Permeable belægninger er populære som løsninger inden for LAR. Udfordringer-
ne er dog levetiden og tilstopning af hulrummene. Men er der andre muligheder? 
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HVAD ER LAR? 
På Teknologisk Instituts glimrende 

hjemmeside laridanmark.dk, kan 

man læse at ”Håndtering af regn-

vand så tæt på kilden som muligt 

kaldes i daglig tale for LAR – Lokal 

Afledning af Regnvand, eller Lokal 

Anvendelse af Regnvand”. 

Typiske LAR-løsninger kan være 

nedsivning til faskiner og regnbede 

eller udledning til grøfter, bassiner 

og lignende. 

Drejer det sig om LAR-løsninger på 

selve kørebanen, taler man oftest 

om permeable belægninger. 

 

PERMEABLE 

BELÆGNINGER 
I Trafik & Veje 2014/12 kunne man 

læse om Helenevej på Frederiks-

berg, som er Danmarks første ned-

sivningsvej. 

Og i 2015/11, havde COWI og Vejdi-

rektoratet skrevet en spændende ar-

tikel om permeable belægninger 

med både asfalt og betonbelæg-

ningssten. 

 

Virkemåde 
Nedsivning eller opmagasine-

ring 

Fælles for disse løsninger er, at vej-

kassen opbygges af permeable be-

lægninger med store hulrum, som 

dels kan lede vandet ned til den na-

turlige underbund, dels opmagasine-

re vandet. Hvis også underbunden 

er permeabel, kan vandet sive væk. 

 

Er underbunden meget tæt, kan man 

være nødt til at lede vandet bort, fx 

via kloaksystemet. I sådanne tilfæl-

de, vil vejens belægning primært vir-

ke som et forsinkelsesbassin. 

 

Nedsivning kræver tilladelse 

Ønsker man at nedsive overflade-

vandet til underbunden, kræver det 

tilladelse af vejmyndigheden, da 

vandet indeholder salt og forurenen-

de stoffer fra fx biler. Kan man ikke 

få en sådan tilladelse, må man ”nø-

jes” med at opmagasinere vandet og 

indbygge en vandtæt membran på 

planum og lede vandet til et kloaksy-

stem eller anden godkendt recipient. 

Dette kan dog give en værdifuld for-

sinkelse af regnvandet. 

 

Fordele og ulemper 
Fordelene ved permeable be-

lægninger 

Permeable belægninger har en ræk-

ke positive egenskaber. Dels sparer 

man jo et traditionelt kloaksystem, 

dels kan man udlægge belægningen 

uden fald, hvor det måtte være en 

fordel. 

 

Ulemperne ved permeable be-

lægninger 

På negativsiden tæller, at hulrum-

mene i belægningen med tiden 

stopper til, og effekten af nedsivnin-

gen reduceres: 

 - for belægninger af betonbelæg-

ningssten, er det fugegruset, der 

slemmes til 

 - for asfaltbelægninger, vil det være 

hulrummene, der fyldes op 

Der er desuden udfordringer i for-

hold til vintervedligeholdelse, hvor 

saltet forsvinder ned i den åbne as-

faltbelægning. Endelig kan sneplo-

vens skær få fat i kanten af belæg-

ningsstenene. 

 

For en permeabel asfaltbelægning 

(drænasfalt), vil levetiden desuden 

være væsentlig kortere end for en 

traditionel asfalt - specielt, hvor der 

er tung trafik.  
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OMVENDT DRÆN 
Det koncept jeg har udviklet som al-

ternativ til permeable belægninger, 

har jeg kaldt for ”omvendt dræn”. 

Forskellen er udelukkende måden, 

hvorpå vandet transporteres ned i 

hulrummene i vejkassen. 

Ved omvendt dræn, etablerer man 

traditionelle vejnedløbsbrønde. Men 

i stedet for tætte ledninger til at 

transportere vandet videre væk i et 

lukket afløbssystem, benyttes dræn-

ledninger, med det formål at lede 

vandet IND i belægningen, hvorfra 

det så opmagasineres / siver ned. 

Ganske som for en permeabel be-

lægning. 

 

Fordele og ulemper 
Fordelene ved omvendt dræn 

Fordelene ved en løsning med om-

vendt dræn er, at man er frit stillet til 

at vælge hvilken type belægning, 

man vil udføre vejen med. 

Dermed undgår man selvsagt alle 

ulemperne ved de permeable be-

lægninger. 

 

Desuden kan man også benytte 

konceptet med omvendt dræn på 

eksisterende veje, som beskrevet 

nedenfor. 

 

Ulemperne ved omvendt dræn 

I forhold til permeable belægninger, 

er ulempen, at man skal etablere og 

vedligeholde et afvandingssystem. 

 

 

 

 

 

Løsninger på eksiste-

rende veje 
For både permeable belægninger og 

løsningen med omvendt dræn gæl-

der, at de økonomisk set er bedst 

egnede for nye veje/pladser eller 

hvor en eksisterende belægning alli-

gevel skal totalrenoveres og udføres 

forfra. 

En løsning med omvendt dræn i ek-

sisterende veje, kan dog relativt en-

kelt udføres som en faskine langs 

kantstenene som vist herunder. I 

modsætning til både fortovet og om-

rådet længere ude i kørebanen, vil 

der langs kantstenene sjældent ligge 

ledninger. Eventuelle krydsende 

ledninger kan blot passere gennem 

kassetterne / faskinen og dermed 

blive liggende. 

 

 

Figur 2 - Princip for nedsivning af regnvand ved hjælp af traditionelle vejnedløbsbrønde. Hvor drænene normalt har til opgave at le-

de vandet bort fra belægningen, har drænene her den omvendte funktion: at lede vandet IND i belægningen, hvor det kan nedsive 

eller opmagasineres. Fordel: Vejens slidlag kan udføres med ”almindelige” belægninger, uden særlig vedligehold og med sædvanlig 

lang holdbarhed. 
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Figur 3 

 - vist med blåt langs den venstre kantsten: Løsning med regnvandskassetter (0,5 x 0,4 x 1,0 m) på eksisterende veje. 

Kassetterne kan på en 6 m bred vej opmagasinere vand fra et skybrud på omkring 65 mm. 

 - vist med brunt langs den højre kantsten: Som alternativ til kassetter, kan der etableres en tilsvarende faskine fyldt op 

med skærver, som vil kunne opmagasinere vand fra et skybrud på omkring 20 mm. 

 

 

Figur 4 - Snit i regnvandskassetter / faskine og nedløbsbrønde med sandfang 
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Kassetterne / faskine graves ned 

langs kantstenene og tilsluttes det 

eksisterende afløbssystem: 

 

 - i en ”normalsituation”, vil vandet 

løbe ned i vejnedløbsbrønden og ud 

i regnvandskassetterne / faskine, 

hvor vandet vil sive ned i underbun-

den. Kun når der kommer så meget 

vand, at kassetterne / faskinen fyl-

des og nedsivningen til underbunden 

ikke kan følge med vandtilførslen, vil 

vandet løbe videre ud i det eksiste-

rende afløbssystem. 

 

På mange gamle villaveje er kant-

stenen med tiden næsten ”forsvun-

det” - enten som følge af sætninger 

eller fordi mange lag asfalt har redu-

ceret lysningen til næsten ingenting.  

Specielt her kan man med fordel ud-

føre den viste løsning, hvor man 

samtidigt kan hæve kantstenen og 

oprettet det bagvedliggende fortov. 

 

I sådanne tilfælde, vil udgiften til 

etablering af afvandingsløsningen 

blive reduceret, da en del af arbej-

derne alligevel skulle udføres. 

 

Skal fortov / kantsten ikke oprettes, 

kan kassetterne / faskine placeres 

lidt længere ude i kørebanen, så 

kantstenene bliver stående og ikke 

vælter ned i udgravningen. 

 

Men uanset vil det være en fordel, 

hvis kassetter / faskine primært kan 

placeres, hvor der normalt vil være 

parkerede biler, da trafikbelastnin-

gen således vil blive reduceret til det 

mindst mulige. 

 

EFTERSKRIFT 
Har du planer om at etablere en 

nedsivningsvej, kan du nu vælge 

mellem to løsninger: permeable be-

lægninger eller omvendt dræn. 

 

Arbejder du fx i en kommune eller 

forsyningsvirksomhed, er du selv-

sagt velkommen til at kontakte mig 

for at drøfte muligheden for et sam-

arbejde. Eller for at høre nærmere 

om de tekniske detaljer - som fx 

hvordan man lige får koblet 5 

vejdræn på en nedløbsbrønd. 

 

 

 

Figur 5 - Eksempel på gammel villavej i København, som trænger til istandsættelse. Kantstenene skal hæves og fortovet 

rettes op. Her vil det specielt være en fordel samtidigt at etablere regnvandskassetter / faskine som nedsivning og/eller 

opmagasinering af regnvand. 

 


