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1. Baggrund for projektet
Grundet topografien i området omkring Allinge bliver både regn -og spildevand pumpet til rensningsanlægget i byen Tjen. Når pumpeydelsen ikke kan modsvare tilløbet af regn –og spildevand vil der
opstå overløb til badestranden eller åen der løber gennem Allinge.
Fælleskloakken i det 8,26 ha store opland i Allinge har tidligere haft mere end 30 overløb pr. år til
Knuds Næs, der derfor er truet som badestrand. Bornholms Regionskommune krævede, at aflastningerne blev reduceres til max to overløb pr. år. Bornholms Forsyning vurderede i 2009, at separering ikke var en løsning, fordi det vil blive uforholdsmæssigt dyrt. Udbygning af fællessystemet med
ekstra bassiner blev ligeledes fravalgt som løsning på grund af manglende plane arealer. Man valgte
i stedet en løsning, hvor tag- og vejvand fra ca. 250 husstande (alle enfamiliehuse) skulle håndtere
regnvandet lokalt, hvilket burde medføre, at antallet af overløb blev reduceres til under to pr. år.
Denne plan er vanskeliggjort af to årsager. For det første er jordbunden i området meget leret og
man vil som udgangspunkt ikke anbefale udelukkende at etablere faskiner under sådanne forhold.
For det andet står grundvandsstanden i perioder højt, hvilket yderligere vanskeliggøre nedsivning.
På trods af dette valgte man i 2010 at afkoble et delområde indeholdende på 46 husstande og tilhørende veje. Bornholms Forsyning indgik aftale med en autoriseret kloakmester, der stod for anlægsarbejderne, både på de offentlige og private arealer. 36 husstande ved Pilebroen i Allinge fik etableret
faskine med overløb til eksisterende lergrav, vandløb eller grøft langs nedlagt jernbane, mens de
sidste 10 husstande fik anlagt større faskiner uden overløb til recipient uden for grunden. Al vand,
der tidligere var koblet på kloakken er derfor blevet afkoblet, dvs. tagvand fra boliger samt vand fra
carport, terrasser mv. Boligområdet Pilebroen er vist i figur 1.
Projektet IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm opstod ud fra et ønske om
at verificere, at afkoblingen af regnvand fra Pilebroen havde haft de forventede effekter på spildevandssystemet.

Figur 1. Luftfoto af Allinge og området Pilebroen. Pilen markerer den præferentielle strømning for regnvand ned
mod kysten.
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2. Formål og målgruppe
Formålet med dette projekt var at dokumentere om afkoblingerne har været en succes i forhold til
fire parametre:
1. Om antallet aflastninger til badestranden i Allinge er reduceret
2. Om energiforbruget til pumpning af regn –og spildevand er faldet
3. Om faskiner kan fungere i leret jord med højt grundvandsspejl
4. Om borgerne har været tilfredse med.
a) Borgermøder og anden information i planlægningsfasen
b) Driften af faskinerne
Målgruppen for formidlingen af erfaringer fra projektet er primært kommuner og forsyninger, der har
problemer i oplande, hvor de traditionelle metoder som større rør og bassiner er uegnede eller økonomisk meget dyre.
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3. Metode og dataindsamling
Der er i dette projekt målt på to faskiner: én faskine placeret i en have hvor tagvand nedsives og én
faskine anlagt i en privatejet fællesvej, hvor vejvand nedsives. Faskinerne blev valgt ud fra forskelligheden i deres placering samt tilgængelighed. Funktionen af faskinerne undersøges ved en kontinuert måling af vandstanden i faskinerne. Herved fås der oplysninger om, hvor hurtigt faskinerne
tømmes og dermed hvor effektive de er.
Data blev logget hvert 15. minut i perioden fra marts til november 2013.
Målingerne blev udført med tryktransducere (MiniDiver) der var placeret i pejlerør direkte i faskinen.
For at indsamle viden om faskinernes overløbsfrekvens blev en tredje havefaskine moniteret med
MiniDiver i samme periode ved hjælp af et v-overløb installeret ved overløbets udløb.
Oplandsareal
[m2]

Faskine volumen
[m3]

Opland per faskine volumen
[m2/m3]

Vejfaskine, Pilebroen

240

2,1

114

Havefaskine, Pilebroen

216

2

108

Havefaskine, med overløb til grøft

170

1,6

106

Moniteringssted

Monitering og måling af antallet af aflastninger til Knuds Næs, samt energiforbruget til pumpning af
regn -og spildevand blev i projektperioden varetaget af Bornholms Forsyning.
En vejrstation til registrering af nedbørsdata blev monteret ved Pilebroen 8. Al nedbørsdata brugt i
denne rapport stammer herfra.

4. Resultater
4.1.

Energiforbrug til pumper og antal overløb ved Knuds Næs

Som en del af dette projekt ønsker man at kvantificere de overordnede effekter af afkoblingen af
regnvand fra fælleskloakken. Her fokuseres primært på, hvor stor effekt afkoblingen har haft på at
nedbringe antallet af overløb ved badestranden Knuds Næs i Allinge. Derudover kunne det efter
afkoblingen af regnvandet konstateres, at strømforbruget ved pumpestationen i Tejn var reduceret
betydeligt, og man ønskede derfor yderligere at dokumentere de præcise besparelser. Bidraget af
regn -og spildevand fra boligområdet Pilebroen i relation til pumpestationer og rensningsanlægget i
Tejn er vist i figur 2.

Figur 2. Illustration af den konceptuelle placering af Pilebroen og rækkefølge af pumpestationerne, der forsyner
Tejn rensningsanlæg på Bornholm.

Opgørelser over energiforbruget på de tre pumpestationer ved Allinge før og efter afkoblingen af
regnvand fra Pilebroen er vist i tabel 1. På trods af, at afkoblingen af Pilebroen blev afsluttet nogle
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måneder inde i 2010 indgår energiforbruget for hele 2010 i den samlede vurdering af energiforbruget
fra 2010 til 2012.
Tabel 1. Det årlige energiforbrug på pumpestationerne der forsyner Tejn renseanlæg fra 2007 til 2012. Samt det
gennemsnitlige årlige energiforbrug før afkoblingen af regnvand på Pilebroen (2007-2009) og efter (2010-2012).
Opstrøms Pilebroen

Nedstrøms Pilebroen

Blindtarmen
kWh

Løsebæk
kWh

Knudsnæs
kWh

2007

1937

10508

67014

2008

1603

12649

66070

2009

1727

12423

55411

Gennemsnit 2007-2009

1756

11860

62832

2010

2542

12509

67587

2011

2421

10191

61545

2012

1748

10834

42563

Gennemsnit 2010-2012

2237

Årligt energiforbrug på pumpestationerne

Forskel i energiforbrug før og efter afkobling

27% stigning

1

11178

57232

6% reduktion

9% reduktion

Sammenligner man årene før og efter afkoblingen er energiforbruget til de to pumpestationer
nedstrøms Pilebroen gennemsnitligt reduceret med henholdsvis 6% og 9%. Disse tal ser bort fra
variationerne i den samlede årsedbør fra år til år. Dog kan det ses af tabel 1, at der i samme periode
har været en stigning i energiforbruget på 27% ved pumpestation opstrøms Pilebroen, hvilket
indikerer, at den beregnede reduktion i energiforbrug nedstrøms kan tilskrives en lavere afløbsstrøm
fra Pilebroen.
Figur 3 viser den positive korrelationen mellem årsnedbør og energiforbrug ved pumpestationerne
op –og nedstrøms Pilebroen i årene 2007 til 2012. Ligeledes kan det ses af figur 3, at der er et fald
i energiforbruget til pumperne nedstrøms Pilebroen efter 2010 for årsnedbør tilsvarende tidligere år.

Figur 3. Det årlige energiforbrug (kWh) på pumpestationerne, der forsyner Tejn renseanlæg og den årlige nedbør
(mm) målt i Rønne, Bornholm fra 2007 til 2012.

For at tydeliggøre den positive korrelationen mellem et reduceret energiforbrug og afkoblingen af
Pilebroen, er den lineær regression fundet for det årlige energiforbrug (kWh) fra 2007 til 2012 som
vist i figur 4. Energiforbruget på pumpestationerne Løsebæk og Blindtarmen er relativt små i forhold

1

Denne stigning i energiforbrug på 27% skyldes en stigning i nedbør på ca. 14% over samme periode.
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til pumpestationen Knuds Næs og er derfor vist på deres egen akse. Tendenslinjerne for pumpestationerne Løsebæk og Knuds Næs viser, at selvom energiforbruget til pumpning af spildevand generelt
er svagt stigende for området, er det faldende nedstrøms for Pilebroen.

Figur 4. Det årlige energiforbrug (kWh) fra 2007 til 2012 på pumpestationerne der forsyner Tejn renseanlæg.
Energiforbruget på pumpestationerne Løsebæk og Blindtarmen er relativt små i forhold til pumpestationen Knuds
Næs og er derfor vist på deres egen akse.

Ifølge Bornholms Forsyning har der været en reduktion i overløb til badestranden ved Knuds Næs
som følge af afkoblingen af Pilebroen. Desværre har det ikke været muligt at skaffe præcise malinger
af overløbsfrekvensen samt volumen, og der findes derfor ikke data der understøtter om antallet af
overløb er reduceret til de forventede to gange årligt for Knuds Næs. Derimod findes der data fra
Løsebæk pumpestation der har overløb til stranden øst for Knuds Næs. Ved pumpestationen Løsebæk
monterede Bornholms Forsyning i oktober 2013 en logger til registrering af antal overløb og flow.
Data her fra viser, at der i en periode på ca. et år (oktober 2013 til september 2014) har været i alt
8 overløb fra fælleskloakken.
Det vil kræve flere års monitering af pumpestationerne ved både Knuds Næs og Løsebæk, før det
endeligt kan verificeres om det gennemsnitlige årlige antal overløb er reduceres til de ønskede to
overløb per år.
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4.2.

Dokumentation af faskinernes funktion

Pilebroen er et af de første steder, hvor der i så stor skala er etableret nedsivning i lerjord i så stor
skala, og hvor grundvandsstanden samtidig står højt en del af året. Derudover er faskinerne dimensioneret med et mindre volumen end hvad man beregner med gængse dimensioneringsværktøjer,
som for eksempel med SVK-regnearket2. Af samme grund er der etableret overløb på alle faskiner.
Teknologisk Instituts opgave var at undersøge og dokumentere faskinernes effektivitet ved at måle
på tømmetiden over et år. Målingerne af vandstanden i en faskine anlagt i vejen på Pilebroen og en
havefaskine til nedsivning af tagvand i samme område blev påbegyndt i marts 2013, og har forløbet
indtil december 2013. Resultaterne af disse målinger og efterfølgende beregninger af nedsivningsevnen, samt registrering af overløb fra havefaskinen er vist i de følgende tre afsnit.
Den mættede hydrauliske ledningsevne er valgt som evaluerings parameter for dokumentation af
faskinernes funktion. De steds –og tidsspecifikke ledningsevner beregnes ved hjælp af vandstandsdata fra de to faskiner.
Jordens hydrauliske ledningsevne kan betragtes som forholdet mellem perkolationskapaciteten (Q) i
m3/s og det effektive infiltrationsareal (A) i m2:
𝑚

𝐾 ( )=
𝑠

𝑚3
)
𝑠
𝐴 (𝑚2 )

𝑄(

(1)

Dette forholdet kan omskrives til følgende formel:
∆ℎ
∆𝑡

𝑚

( )(𝑙𝑏)

𝑠

2ℎ(𝑙+𝑏)

𝐾 ( )=

(2)

Hvor l og b er henholdsvis faskinens længde og bredde og h er vandstanden i faskinen ved tiden tx.
Det vil sige, at udsivningshastigheden ændrer sig med vandstanden i faskinen.
Den mættede hydrauliske ledningsevne kan beregnes ud fra en repræsentativ udsivningens kurve,
hvilket er en periode, hvor der ikke har været udtørring af jorden omkring faskinen, og efter en
større regnhændelse.
Udsivningshastigheden kan også beregnes som et fald i vandstanden over tid. Bruges denne metode
er resultatet uafhængigt af faskinens dimensioner og det effektive infiltrationsareal.
Resultaterne af beregningerne af udsivningshastigheden og den hydrauliske ledningsevne kan ses
for vej –og havefaskine i henholdsvis tabel 2 og 3.

4.2.1.

Nedsivning i vej

Faskinerne anlagt i vejen på Pilebroen er bygget op af fem regnvandskassetter fra Nyrup Plast
(0,66mx0,8mx0,8m) med en jorddækning på 0,8 m, så bunden af faskinen ligger ca. 1,6 m under
terræn. Faskinen modtager vejvand fra et opland på omkring 240 m2. Målingerne af vandstanden i
faskinen blev foretaget med en tryktransducer (MiniDiver) og korrigeret for barometer variationer.
Data blev logget hvert 15. minut i perioden fra marts til november 2013. Målingerne er vist i figur 5.
Faskinen er ikke tom på noget tidspunkt i løbet af måleperioden. Den laveste vandstand er målt i
slutning af juli i forbindelse med sommermånederne. Udsivningskurverne er ensartet for hele året,
med en forventet hurtig udsivning i de øverste 20 cm af faskinen. Hele Pilebroens opland hælder ned
mod Allinge havn og har en præferentiel strømning ned langs Pilebroen (se figur 1). Vejfaskinen

2

SVK-regnearket kan hentes her: http://ida.dk/content/spildevandskomiteen
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ligger nedstrøms dette opland og vil ved kraftig regn modtage mere vejvand end de andre vejfaskiner. Sammenholdt med at faskinen er relativt lille i forhold til arealet af det afvandede opland er
dette begge faktorer der har betydning for den forholdsvis høje belastning, der er målt i faskinen.
Udsivningskurverne fra marts, april/maj, samt september 2013 vurderes at være repræsentativ for
faskinens udsivningshastighed, da der ikke er registreret nedbør i perioden.
De tre markerede udsivningskurver (se figur 5) bruges til at beregne jordens hydrauliske ledningsevne på baggrund af faskinens perkolationskapacitet (Q) og infiltrationsoverfladens areal (A), der
begge bestemmes ud fra faskinens længde og bredde, samt ændringen i højden på vandstanden i
faskinen.
De tre viste udsivningskurver er ligeledes valgt for at undersøge, om der er forskel på jordens ledningsevne afhængig af årstiden.

Figur 5. Vandstand i vejfaskinen på Pilebroen i hele måleperioden fra marts til november 2013. De tre markerede
kurver er brugt til beregning af udsivningen fra faskinen.

Figur 6. Eksempel på en udsivningskurve for vejfaskinen på Pilebroen for måleperioden den 27. april-13. maj
2013. Data fra den 30. april-13. maj 2014 (stiplet linje) er brugt til beregning af den gennemsnitlige hydraulisk
ledningsevne. Udsivningskurven er midlet over 8 timer.

Ved anlæggelsen af faskinerne bruges der ofte grus som afsluttende lag rundt om faskinen inden
jorddækning. Effekten på den hydrauliske ledningsevne ved at øge faskinens volumen med 20 cm
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grus er også vist i tabel 2 og 3. Blandet sand og grus formodes at have en hulrumsprocent på 30,
og den faktiske forøgelse af faskinens volumen er derfor 0,12 m i længden og bredden.
Tabel 2. Den beregnede udsivningshastighed (m/s) og den beregnede hydrauliske ledningsevne (k) for en vejfaskine baseret på målinger fra perioden 30. april-13. maj 2013 og 2.-5. september 2013. Den hydrauliske ledningsevne (k) er ligeledes beregnet for samme faskine omgivet af 20 cm gruslag.
Beregningsmetode
Udsivning [m/s]
Udsivning [m/s]
Udsivning [m/s]
Marts
April-maj
September
Fald i vandstand over tid
1,5E-07
1,7E-07
6,2E-07
K som funktion det våde
1,8E-07
1,9E-07
5,1E-07
areal
K som funktion det våde
1,9E-07
2,1E-07
5,2E-07
areal (inkl. 20 cm gruslag)

Den hydrauliske ledningsevne varierer afhængig af jordtypen og beskriver den pågældende faskines
nedsivningskapacitet. For den målte faskine ligger ledningsevnen mellem 1,8E-07 og 5,2E-07 hvilket
svarer til jordtypen ler eller siltet ler.
Af resultaterne i tabel 2 fremgår det, at ledningsevnen øges mellem marts og september, hvilket
indikerer en sæsonbetonet ændring i jordbundforholdene omkring faskinen. Om sommeren vil udtørring af de øvre jordlag afstedkomme flere revner og sprækker og medfører, at den faktiske bortledningsevne er større end om vinteren, hvor det sekundære grundvandsspejl tilmed står højere.
Ydermere kan den øgede biologiske aktivitet i jorden om sommeren give anledning til en mere effektiv dræning af jorden.
Resultaterne viser ikke tydeligt, at der er sammenhæng mellem udsivningshastigheden og hvor højt
i faskinen udsivningen sker. Dog kan man se at den hydrauliske ledningsevne reduceres svagt når
man kommer tættere på det permanente vandspejl i faskinen, hvor jorden stort set altid er våd. Når
der står vand faskinen må det antages, at der ingen udsivning sker gennem bunden.

4.2.2.

Nedsivning i have

Faskinerne i haverne på Pilebroen er bygget op af regnvandskassetter fra Wavin (0,4x0,5x1m) og
lagt med en jorddækning på 0,7-0,8 m. Bunden af faskinen er omkring 1,5 under terræn.

Sekundært
grundvandsspejl

Figur 7. Vandstand i havefaskinen på Pilebroen i hele måleperioden fra marts til november 2014. Kurven markeret
med en stiplet cirkel viser et fald i det sekundære grundvandsspejl. Kurven cirklet omkring april og slut september
er brugt til beregning af den hydrauliske ledningsevne. Udsivningsdata fra den 16. april og den 23. til 25. september 2013, er brugt til at beregne den hydrauliske ledningsevne (midlet over 2 timer).
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Det formodes, at vandstanden i faskinen afspejler højden på det omkringliggende sekundære grundvandsmagasin, da vandstanden ligger stabilt omkring 10 cm næsten hele året. Som det kan ses af
kurven i figur 7 er udsivningen meget effektiv, både ved små og store regnskyl i de perioder, hvor
vandstanden i faskinen er over 10 cm. Når grundvandstanden falder og der er mindre end ca. 10 cm
vand i faskinen, er der en forholdsvis langsommere udsivningshastighed (10. juli, 30. juli, og 19.
august i figur 7). Det kan måske forklares med, at lerjorden omkring grundvandsstanden er meget
fugtig, og at eventuelle revner/sprækker er lukkede, og først vil åbne op, når jorden igen er tør.
Det observerede fald i vandstand i starten af juni måned, markeret med stiplet cirkel i figur 7, er et
udtryk for hastigheden af sænkningen i det sekundære grundvandsspejl i denne periode. For at
beregne den reelle udsivning fra faskinen når vandstanden er under 10 cm er kan denne kurve ikke
bruges og der er derfor valgt en periode umiddelbart efter en regnhændelse i slutningen af september
måned (se figur 7). Til brug for sammenligning, er den hydrauliske ledningsevne også beregnet for
en regnhændelse den. 16. april hvor vandstanden falder ca. 25 cm på en time. Resultaterne heraf
er vist i tabel 3.
Tabel 3. Den beregnede udsivningshastighed og den beregnede hydrauliske ledningsevne (k) for en havefaskine
baseret på målinger fra perioden 16. april og 23.-25. september 2013. Den hydrauliske ledningsevne (k) er
ligeledes beregnet for samme faskine omgivet af 20 cm gruslag.
Beregningsmetode
Udsivning [m/s]
Udsivning [m/s]
April
September
Fald i vandstand over tid
6,8E-05
4,2E-07
K som funktion det våde
5,5E-05
1,5E-06
areal
K som funktion det våde
6,7E-05
1,8E-06
areal (inkl. 20 cm gruslag)

Den hydrauliske ledningsevne er beregnet for en regnhændelse i henholdsvis april og september og
viser, modsat først antaget, at der en øget nedsivningskapacitet i april og ikke i sensommeren. Dette
skyldes at nedsivningskapaciteten for denne faskine primært er styret af højden på den sekundære
grundvandsspejl og at jordbundsforholdene over grundvandsspejlet i mindre grad er påvirket af sæsonbetonede variationer som biologisk aktivitet i topjorden.
Ud fra de to beregnede hydrauliske ledningsevner kan jorden i den øvre del af faskinen (over det
sekundære grundvandsspejl) betegnes som sandet, og jorden i de nederste 20 cm af faskinen (under
det sekundære grundvandsspejl) som siltet ler.
Til trods for denne sammenhæng mellem den hydrauliske ledningsevne og jordtyper, er forklaringen
på det vertikale skift i ledningsevne i faskinen snarere, at jorden over grundvandsspejlet ikke er
mættet og den hydrauliske ledningsvene (K) derfor ikke er indikativ for den specifikke jordtype. Den
hurtige udsivning kan derfor nærmere forklares ved, at der er revner og sprækker i lerjorden over
grundvandsspejlet.

4.2.3.

Monitering af overløb fra havefaskine

Ved overløbet fra en havefaskine på Pilebroen blev der i februar 2013 etableret en ø315 brønd med
et specialkonstrueret v-overløb i udløbet. Formålet med v-overløbet var at kunne monitere overløbsfrekvensen fra faskinen gennem opstuvning på indløbssiden af v-overløbet. En MiniDiver blev installeret og loggede trykændringer hvert sekund.
Opsætningen med v-overløbet betyder, at når faskinen er fuld og overløbet bliver aktiveret, vil vandet løbe via v-overløbet, hvor tryktransduceren vil registrere en stigning i vandsøjle tryk, inden det
løber ud i grøften. Ved at fjerne de naturlige variationer i barometertryk fra rå-data, kan trykstigningerne der skyldes opstuvning af vand bestemmes og datoer for overløbshændelser kan udpeges.
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Figur 8 viser den ugentlige nedbør i måleperioden marts-december 2013. Nedbørstallene skrevet
med rødt markerer de datoer, hvor der også har været registreret overløb fra faskinen. Nedbøren
målt den 28. maj 2013 og 13. august 2013 er summen af henholdsvis tre og fire ugers nedbør.
Der blev i måleperioden fra marts til december 2013 registreret overløb fra faskinen seks gange. De
fire af disse overløb blev målt i en periode på fire uger mellem oktober og november.
Af figur 8 fremgår det, at faskinen i sommermånederne skal belastes med omkring 40 mm regn
ugentligt før der opstår overløb. I efterår -og vintermånederne opstår der overløb ved ugentlig regn
ned til 23 mm. Det indikerer, at der er en tendens til en højere overløbsfrekvens om efteråret og
vinteren.
En højere overløbsfrekvens om efteråret og vinteren hænger fint sammen med en højere sekundær
grundvandsstand og færre tørvejrsperioder. En nedbørsmåler på Pilebroen har målt nedbør hver uge
i perioden marts til december 2013. Disse resultater er vist i figur 8 og sammenholdt med den målte
overløbsfrekvens.
Nedbørsdataen er her summeret på ugebasis og tager derfor ikke højde for regn intensiteten, hvilket
også kan have en betydelig påvirkning på overløbsfrekvensen.

Figur 8. Sum af den ugentlige nedbør i måleperioden marts-december 2013. Nedbøren målt den 28. maj 2013
og 13. august 2013 er summen af henholdsvis tre og fire ugers nedbør. Nedbørstallene skrevet med rødt markerer
hvor der også har været registreret overløb fra faskinen.
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4.3.

Borgernes oplevelser med projektet

I september 2013 blev et spørgeskema sendt ud til de 46 husstande, der er blevet frakoblet fællessystemet. Spørgeskemaet tog udgangspunkt i, hvordan borgere har oplevet arbejdets udførelse,
hvordan det nye anlæg fungerer/har fungeret siden opførelsen, samt borgernes tilfredshed med den
generelle information i forbindelse med planlægningen og udførelse af projektet. Der blev sendt 46
spørgeskemaer ud til beboerne på Pilebroen og 21 besvarede skemaet (46 % besvarelse).
Der var en generel tilfredshed med både forsyningens og entreprenørens rolle gennem projekt. 19
% angav, at der var problemer under anlægsarbejdet primært pga. forsinkelser samt besværlige
indkørselsforhold pga. jorddeponering m.v.
Beboerne var ikke selv involveret i udformningen af faskinerne. Det afspejler sig også i at 48 % ikke
er klar over, om der er etableret overløb fra faskinen og generelt hvordan afkoblingen er udført på
deres grund.
Generelt ved beboerne ikke meget om vedligeholdelse af faskinerne, idet kun 9 % angiver, at de
renser sandfangsbrønden.
I forhold til faskinernes evne til at bortlede regnvand under kraftig regn/skybrud svarer 9 % at
faskinen ikke har fungeret tilfredsstillende. Under normal regn oplever kun 3 % problemer med faskinen. Ligeledes er der ikke nogen, der har oplevet at der har stået vand på terræn over faskinen
om sommeren i sammenligning med 5 % om vinteren. Kun 5 % af beboerne angiver, at faskineanlægget ikke lever op til deres forventninger.

Hvad var din motivation for at
indgå i projektet?

1. Forebygge oversvømmelse i kælder
2. Tilbagebetaling af tilslutningsbidraget

1

3. Forsyningsselskabet var bygherre

2
3
4

7%

7%

17%

4. Reducere udløb til kloakken og derved overløb ved K.N.

17%

5. Hensyn til drikkevandsressourcerne
6. Andet, beskriv

14%

7. Ikke relevant

5
6

24%

14%

7

Figur 9. Uddrag fra spørgeskemaundersøgelsen udarbejdet af Rørcentret, Teknologisk Institut under IP13. Hele
rapporten kan hentes på www.vandibyer.dk under afsluttede bevilgede projekter.

Samlet set var 41% af beboerne motiveret til at indgå i projektet ud fra et miljømæssigt perspektiv
som reducering af overløb til Knuds Næs samt hensyn til drikkevandsressourcerne.
71 % deltog i borgermødet forud for projektet og 57 % deltog arrangementet ”åben skurvogn”, der
havde til formål at informere borgerne om anlægsprocessen. Der er nogen utilfredshed med det
informationsmateriale, der blev givet i forbindelse med projektet. 52 % var tilfredse, mens 19 % var
utilfredse. Utilfredsheden skyldes dels dårlig information/informationsmateriale, dels forsinkelser i
projektet, som borgerne ikke følte sig informeret om.
Alle besvarelserne kan læses i den separate rapport om spørgeskemaundersøgelsen ’IP13: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse´ der ligger på Vand i Byers hjemmeside (www.vandibyer.dk).
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5. Diskussion og afrunding
Pilebroen i Allinge på Bornholm er et af de første steder, hvor der er etableret nedsivning i lerjord og
hvor grundvandsstanden samtidig står højt en del af året. Projektet her er særligt interessant fordi
områder med lerjord ofte bliver karakteriseret som uegnet til nedsivning og projekter bortkastes eller
anlæg bliver uforholdsmæssigt dyre, da de skal dimensioneres meget store.
Projektet vil være med til at skabe et øget vidensgrundlag om LAR og i særdeleshed om effektiviteten
af LAR i områder, der umiddelbart er vurderet som uegnet på grund af jordbundsforholdene, samt
skabe et øget marked for alternativ regnvandshåndtering i takt med at afkoblingerne lykkes. Hvis
områdernes attraktionsværdi stiger, i takt med at nedsivningsmetoderne viser sig at virke som forventet både anlægs- og driftsmæssigt, vil løsningerne blive efterspurgt både i Danmark og internationalt, grundet merværdi af investeringer og fleksibilitet i tilpasningsresponset.
Formålet med dette projekt var at dokumentere om afkoblingerne har været en succes i forhold til
tre parametre. For det første skulle det undersøges om antallet aflastninger til badestranden i Allinge
er blevet reduceret og om energiforbruget til pumpning af vand er faldet markant. For det andet
skulle faskinernes effektivitet dokumenteres i forhold til tømmetid og for det tredje skulle borgernes
erfaringer med drift af LAR-anlæggene, borgermøder og anden information i planlægningsfasen undersøges.
Data fra Løsebæk pumpestation viser, at der i en periode på ca. et år (oktober 2013 til september
2014) har været i alt 8 overløb fra fælleskloakken. Der er derfor registret en mærkbar reduktion i
overløb til badestranden fra ca. 30 til ca. 8 gange årligt. Det vil dog kræve flere års monitering af
pumpestationerne ved både Knuds Næs og Løsebæk, før det endeligt kan verificeres om det gennemsnitlige årlige antal overløb er reduceres til de ønskede to overløb per år.
Efter projektets gennemførelse i 2010 har man kunne måle en reduktion på ca. 10% i energiforbrug
til pumpning af regn- og spildevand nedstrøms Pilebroen. Omvendt har man i samme periode målt
en stigning i energiforbrug opstrøms for Pilebroen. Da energiforbruget til pumpning af regn -og spildevand generelt er svagt stigende for området upåvirket af afkoblingen af Pilebroen, indikerer det,
at den beregnede reduktion i energiforbrug nedstrøms kan tilskrives en lavere afløbsstrøm fra
Pilebroen og ikke en lavere total årsnedbør i samme periode.
Vandstanden i to faskiner anlagt i henholdsvis vejen ved Pilebroen og i en have blev moniteret over
knap et år fra marts til og med november 2013. På baggrund af disse målinger kan tømmetiden og
jordens hydrauliske ledningsevne beregnes.
Resultaterne viser, at jordens hydrauliske ledningsevne er påvirket af to forskelligrettede parametre
for hver af de to faskiner. For vejfaskinen ser man en sæsonbetonet variation i tømmetiden, der øges
om foråret og reduceres i efterår og vintermånederne. Den hydrauliske ledningsevne omkring havefaskinen er domineret af det sekundære grundvandsspejl, mere afhængig af hvor højt i faskinen
udsivningen forekommer.
For begge faskiner gælder, at udsivningen er relativt hurtig i den øverste del af faskinen og langsommere, når man kommer tættere på det permanente vandspejl i bunden af faskinen, hvor jorden
stort set altid er våd. Denne tendens er mest signifikant for havefaskinen, hvor selv store regnskyl
nedsives på under en time i den øvre del af faskinen, og hvor jorden kan karakteriseres som sandet.
Antallet af overløb fra faskinerne giver et indirekte mål for faskinernes effektivitet. Faskinerne vil
normalt være dimensioneret til at have overløb hvert 2., 5. eller 10. år afhængig af den gentagelsesperiode man ønsker at sikre sig til. I dette tilfælde er begge faskiner dimensioneret mindre end
de gængse anbefalinger, og det var af denne grund uvist hvor ofte overløb ville forekomme.
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Målingerne af vandstanden i de to andre faskiner viser som forventet for området, at der står vand i
faskinerne den største del af året. Det betyder, at faskinernes faktiske volumen er reduceret svarende til højden på vandstanden. Data fra overløbsfrekvensen stammer fra faskinen med det mindste
magasinvolumen i relation til tagareal. Der blev i måleperioden fra marts til december 2013 registreret overløb fra faskinen seks gange. De fire af disse overløb blev målt i en periode på fire uger mellem
oktober og november.
Faskinen med overløb til grøft må forventes at være ’worst case’ i forhold til de to andre faskiner i
projektet grundet det lille magasinvolumen. Det kan derfor antages, at overløbsfrekvensen hos de
to andre faskiner vil være 8 gange årligt eller mindre.
Eftersom der i dette tilfælde ikke er en dimensioneringsmæssig målsætning vedrørende antal overløb
fra faskinerne, kan faskinernes effektivitet ikke bedømmes denne vej igennem, men kun vurderes
ud fra et ønske om, at al tagvand skal kunne afledes uden at skabe yderligere problemer.
Projektet på Pilebroen viser, at faskiner anlagt i lerjord, og i et område med højt grundvandsspejl,
fungerer efter hensigten, hvis det kan accepteres, at der ved kraftige regnskyl og ved koblede vinterregn må ske kontrollerede overløb til et dertil indrettet område. Resultaterne viser også, at faskinernes faktiske tømmetid er højere end målt ved de forudgående in-situ nedsivningstests, og derved
at potentialet for nedsivning i lerjord muligvis er langt større end antaget grundet mange lokale
variationer i den hydrauliske ledningsevne.
Disse indikative resultater opfordrer til videre at undersøge om det er en generel tendens at potentialet for nedsivning i lerjord undervurderes, og om man som følge heraf overdimensionerer faskiner
i forhold til de ønskede funktionskrav. Det videre arbejde skal ligeledes omfatte en vurdering af:


Om man kan opnå effektiv nedsivning i områder domineret af moræneler andre steder i Danmark?



Hvad betyder den øgede nedsivning for højden af det sekundære grundvandsspejl?
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6. Bilag
6.1.

Fotos fra anlæg og instrumentering af faskiner

Figur 10. Anlæggelse af faskine i vejareal på Pilebroen. Foto: Bornholms Forsyning 2010.

Figur 11. Overløb fra havefaskine til grøft. Foto: Bornholms Forsyning 2010.
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Figur 12. Pejlerør til måling af vandstand i vejfaskinen på Pilebroen. Brønden og pejlerør er sat med direkte
adgang til faskinen. På dette billede er faskinen blevet fyldt med vand for at teste overløbsfunktionen. Foto:
Rørcentret 2013.

Figur 13. Pejlerør til måling af vandstand i havefaskinen på Pilebroen. Foto: Rørcentret 2013.
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Figur 14. Aflæsning af Mini Diver i felten på Pilebroen. Foto: Rørcentret 2013.
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