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Den praktiske regnhave 

Regnvand fra tag, terrasse og indkørsel ledes 

sikkert væk fra husets fundament i en stenrende. 

En blød og næsten usynlig græsrende tager regn-

vandet videre over græsplænen til det nye regn-

bed, hvor planterne i det nye regnbed får glæde 

af hverdagsregnen. 

Regnbedet har indbygget et overløb, hvorfra 

overskudsvandet fra kraftige regnskyl kan 

komme videre til åen. Overskudsvandet kan også 

ledes via en vej til offentlige arealer. Hvis du 

ikke må lede til en å eller vej, så kan regnhaven 

dimensioneres til at rumme selv store skybrud. 

 

 
Den nemme regnhave 

Regnvand fra tag og indkørsel ledes sikkert væk 

fra husets fundament i et rør under terrassen. En 

blød og næsten usynlig græsrende tager regnvan-

det videre over græsplænen til en skålformet for-

sænkning i græsset. 

Forsænkningen er dimensioneret, så den også 

kan modtage regnvand fra naboerne. Regnvandet 

siver hurtigt ned, og i tørvejr kan forsænkningen 

bruges som bålplads. Forsænkningen har ind-

bygget et overløb, hvorfra overskudsvandet fra 

skybrud kan komme videre til åen. 

Overskudsvandet kan også ledes via vej til of-

fentlige arealer. Hvis du ikke må lede til å eller 

vej, så kan regnhaver dimensioneres til at rumme 

selv store skybrud. 



 
 

  

 
 

Den umulige regnhave 

Regnvand fra tag, terrasse og indkørsel ledes 

sikkert væk fra husets fundament i rør og sten-

rende. Naboerne modtager regnvandet til nedsiv-

ning. Regnvand fra småbygninger såsom carport 

og redskabsskur kan sendes til små regnbede. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Den ambitiøse regnhave 

Regnvand fra tag, terrasse og indkørsel ledes 

sikkert væk fra husets fundament i rør under ter-

rassen. En bugtende regnsti i chaussesten (små 

brosten) løber gennem haven og afleverer regn-

vandet i regnbedet. 

Regnbedet har indbygget et overløb, hvorfra 

overskudsvandet fra kraftige regnskyl kan 

komme videre til åen. Overskudsvandet kan også 

ledes via vej til offentlige arealer. Hvis du ikke 

må lede til å eller vej, så kan regnhaven dimensi-

oneres til at rumme selv store skybrud.



 

 

 

Den skjulte regnhave 

Regnvand fra tag, terrasse og indkørsel ledes 

sikkert væk fra husets fundament i rør under ter-

rassen. Den eksisterende dobbelte brostenskant 

om bedene er udvidet med en række brosten 

mere, hvor regnvandet kan løbe. I gruset under 

brostenene er lagt et drænrør, så hele brostens-

renden fungerer som en lang faskine. 

Undervejs ledes noget af vandet ind til tørstige 

bede. Renden ender i et lille regnbed, som har 

indbygget et overløb, hvorfra overskudsvandet 

fra kraftige regnskyl kan komme videre til åen.  

Overskudsvandet kan også ledes via vejen til of-

fentlige arealer. Hvis du ikke må lede til å eller 

vej, så kan regnhaven dimensioneres til at 

rumme selv store skybrud. 

 

 

 

 

Den skrånende regnhave 

Regnvandet løber fra begge sider af huset i brede 

græsrender ned gennem haven.  

Regnvand fra tag, terrasse og indkørsel ledes 

sikkert væk fra husets fundament i et rør under 

terrassen. Regnvandet opsamles i en brønd til 

vanding med overløb til bløde og næsten usynlig 

græsrender, som tager regnvandet videre over 

plænen. 

Regnvandets flugt over den skrående plæne 

bremses af dekorativt beplantning med natur-

sten. Overskudsvandet fra kraftige regnskyl kan 

komme videre til åen, og overskudsvandet kan 

også ledes via veje til offentlige arealer.  



 

Den spiselige regnhave 

Regnvand fra tag, terrasse og indkørsel ledes 

sikkert væk fra husets fundament i rør under ter-

rassen. En blød og næsten usynlig græsrende ta-

ger regnvandet videre over græsplænen til det 

nye regnbed i den ene side og en lille forsænk-

ning i græsset i den anden side af regnhaven. 

Regnbedet har ikke indbygget et overløb og er 

dimensioneret til at rumme skybrud op til 25-års-

hændelser. Overskudsvandet kan også ledes via 

veje til offentlige arealer. Hvis du ikke må lede 

til å eller vej, så kan regnhaven dimensioneres til 

at rumme selv store skybrud, hvilket denne regn-

have er et godt eksempel på. 

 
Læs mere: 

Læs mere om de syv eksempler på regnhaver, herunder også om økonomien i projekterne, eller få 

andre ideer til udnyttelse eller genanvendelse af regnvand på Haveselskabets hjemmeside: 

https://haveselskabet.dk/syv-regnhaver-i-middelfart. 
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