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UNDGÅ OVERSVØMMEDE KLOAKKER
– VED INTENSIV REGN LEDES VANDET AUTOMATISK UD PÅ TERRÆN
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XTREME
REGNVANDSVENTIL
De stadigt stigende regnmængder, der
kommer ved skybrud og intensiv regn, er
årsag til overbelastede kloakker, som både
kræver tid og penge. Regnvandsventilen er
en helt ny løsning til håndtering af regnvand.
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REGNVANDSVENTILEN
VED NORMAL REGN

REGNVANDSVENTILEN
VED INTENSIV REGN

Ved normale regnmængder føres
vandet fra taget til nedløbet og videre til kloaksystemet.

Under intensiv regn aktiveres regnvandsventilen, så tilførsel til kloakken lukkes, og regnvandet ledes ud
på terræn.

FAKTA
FORMÅL
Regnvandsventilen har til formål at reducere belastning af kloaksystemet under kraftig regn. Løsningen kan derfor gøre en forskel for de
enkelte bygningsejere og grundejerforeninger, men også for forsyningsselskaber og kommuner.
AUTOMATISK AKTIVERING
Ved normale regnmængder føres vandet fra taget til nedløbet og
videre til kloaksystemet. Under intensiv regn aktiveres regnvandsventilen, så tilførsel til kloakken lukkes, og regnvandet ledes ud på terræn. På denne måde aflastes kloak- og afløbssystemet, så kloakvand
ikke trænger ind i kældre, skyder dæksler op, og stuver op på gader
og pladser. Når den intensive regn ophører, vil regnvandsventilen
igen automatisk lukke op for tilførsel til kloakken.
MATERIALER I HØJ KVALITET
Regnvandsventilen består af en polymerbetonfod samt en tragt og en
rist i genanvendelig polypropylen. Mellem tragten og risten er en flyder forbundet med en lukkeenhed, der aktiveres af regnens intensitet. Regnvandsventilen placeres over brøndkraven og under nedløbet,
så vandet automatisk løber til kloakken ved normale regnmængder.
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VAND

FLOWET
Regnvandsventilen afhjælper ved kapacitetsproblemer hos både den enkelte bygningsejer og i
fælles kloaksystem.
Regnvandsventilen er en del af den værktøjskasse, som bygningsejere og forsyningsselskaber kan anvende til en hurtig, effektiv og økonomisk reduktion af vandmængderne i kloakken
uden det store anlægs- og gravearbejde.
Den største effekt fås ved installation af flere
regnvandsventiler i et større område med
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samme kloaksystem. Her vil Regnvandsventilen
både reducere belastningen i hovedkloaksystemet og i det private afløbssystem ved den enkelte bygning.
Regnvandsventilen mindsker behovet for at lede
urenset regn- og spildevand ud i havmiljøet, da
den ved aktivering på mange bygninger vil reducerer regnmængden, der løber til kloak og dermed den mængde vand, der skal håndteres
af renseanlægget.

Bygning uden ventil

Bygning med ventil

Fælleskloakerede systemer uden ventil

Fælleskloakerede systemer med ventil

MONTERING
FØR DU BEGYNDER
Regnvandsventilen kan modtage regnvand fra tagarealer på 30-60 m2 pr.
nedløbsrør, hvorved den vil aktiveres
ca. 3 gange om året*.
Terræn skal have minimum 2,5 cm pr.
meter fald væk fra bygningen, hvis
vandet skal løbe over græsarealer og
minimum 2 cm fald pr. meter, hvis vandet skal løbe over en flisebelægning.
Ventilen monteres på fast belægning**.
Det vil sige direkte på betondækslet

ved nedløbet eller ved at lægge en flise
under Regnvandsventilen. Afstanden fra
bygning til det sted, hvor vandet skal
nedsive, skal være minimum 2 m. Har
bygningen kælder anbefales det at afstanden forøges til 5 m.
På arealer med græs helt op til sokkel,
skal der etableres en tæt rende af beton, fliser eller hårdt stampet jord med
fiberdug under, i en afstand på 2-5 m
fra sokkel.

Terrænets fald fra Regnvandsventilen
må ikke føre i retning af kælderskakt,
kældervinduer eller lignende.
Overløbsvandet fra ventilen skal holdes på egen grund og kan afhængig
af jordbundsforhold og regnmængde
give en ophobning af vand på terræn.
Afstanden til vandløb, søer, havet eller
vandindvindingsanlæg skal være
mindst 25 m.

*I rørcenteranvisningen fra Teknologisk Institut kan man finde mere information om installationen af Regnvandsventilen.
**Fast underlag kan være en 60x60 cm flise med en udskæring over brønden. Belægningssten, brosten, asfalt eller lignende kan også anvendes.

SÅDAN GØR DU
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Vurdér terrænets fald fra bygningen. Terrænet skal have fald
væk fra huset. Faldet skal være 2,5 cm pr. meter ved græsarealer og 2 cm pr. meter ved befæstede arealer.
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Sidder brønd/kloakrør og nedløb for tæt ind til facaden er det
muligt at reducere tykkelsen af betonfodens bagkant med en
vinkelsliber.
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Oftest er det tilstrækkeligt at fjerne nedførslen og løfte nedløbsrøret en anelse op, så afkortning undgås. Alternativt kan
nedløbsrøret justeres/afkortes med en nedstryger til 21-23 cm
over den faste belægning. Nedløbsrørets udløb skal ende inde i
tragtens krave lige over risten, så der ikke kommer vandstænk
på facaden.
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Betonfoden placeres over brønden/kloakrør. Foden drejes
den vej, som man ønsker, at vandstrømmen skal løbe
ved overløb.
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FORTSAT

MONTERING
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Tragten sættes i foden, så de to tapper på tragtens yderside
falder i hak på tværs i betonfoden.
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Snoren, fra toppen af flyder, skal gå mellem ristens midterste
ribber over forsiden af den tværgående ribbe og ud gennem
hullet i kravens bagside.
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Tragtens krave med rist placeres i toppen af betonfoden.
Ristens lille udhængslæbe skal hvile oven på betonfodens
udløbsflade.
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Nu er Regnvandsventilen klar til brug. Ved almindelig regn løber
vandet gennem ventilen og ned i kloakken. Ved intensiv regn
lukker ventilen, og vandet løber ud på terræn. Regnvandsventilen vil forblive lukket, indtil tilførsel af regnvand til ventilen
stopper helt.
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Ved tilstopning: Tryk flyderen ned med en tommestok eller lign.
Tragten kan også demonteres og tømmes.
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