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Jord blandet med sand/grus

Løsnet råjord

Regnvand

Overløb Maksimal vandstand

Regnvandsbed

Hvad er et regnvandsbed?
Et regnvandsbed er en nem og smuk løsning, hvis du 
vil opsamle regnvand på din grund. Det kan fx være fra 
dit tag eller din terrasse. Anlægget sikrer en langsom 
nedsivning af dit regnvand gennem jordlagene.

Et regnvandsbed anlægges i din have. Du kan vælge at 
så græs i bedet eller plante stauder og buske, så det 
indgår som en naturlig del af din have. Du kan også 
vælge at lægge nogle flotte sten i eller omkring bedet. 
På den måde kan du skabe et smukt vandmiljø, som 
samtidig kan tiltrække et rigt dyreliv.

Hvem kan bruge et regnvandsbed? 
Et regnvandsbed kan i princippet anlægges overalt. 
Dog må jorden på din grund ikke være forurenet.

Sådan skal anlægget passes
Når dit regnvandsbed er etableret, passer det sig selv. 
Men det skal selvfølgelig holdes på samme måde som 
alle andre bede. Det betyder, at du skal luge ukrudt i ny 
og næ.

Sådan virker anlægget
Anlægget består af et stykke jord, der er egnet til nedsivning. 
Regnvandsbedet anlægges i en naturlig fordybning i din have, 
hvor vand kan samle sig og langsomt sive ned i jorden. Når det 
regner på dit tag, vil regnvandet blive ledt videre til bedet fx via 
et lille vandløb eller en anlagt rende i din have. Fra bedet vil  
vandet langsomt sive ned i jorden. 



Sådan kommer du i gang
Først skal du finde ud af, hvor stort dit regnvandsbed 
skal være. Det afhænger af, hvor meget regnvand der 
skal nedsives fx fra dit tag og af, hvor egnet din jord er. 
Det kan du få en kloakmester eller et byggemarked til at 
hjælpe dig med at regne ud.

Inden du går i gang, skal du tjekke med kommunen, om 
du skal søge tilladelse til at etablere et regnvandsbed.

Du må gerne selv udføre arbejdet, når regnvandsbedet 
skal anlægges.

Det gøres sådan:
•  Grav bedet ud, så det ligger 40-50 cm  

under jordniveau.
•  Læg et tykt lag grusblandet jord nederst. Hvor meget 

grus, du skal bruge, afhænger af jordtypen. Hvis din 
jord er leret, skal du blande mellem 30 og 50 % grus/
sand i jorden.

•  Læg derefter et 10 cm tykt lag almindelig muldjord 
ovenpå, som planterne kan gro i.

•  Du skal vælge planter, der kan tåle fugtig jord, men 
også kan klare at stå tørt i perioder.

Hvis din ejendom er koblet op på kloaksystemet, skal du 
have en autoriseret kloakmester til at afkoble din eksi-
sterende regnvandsledning til kloakken.


