
Ny regnvandsløsning indehol-
der et filter med facetslebne 
huller og en skålformet bund i 
en rendestensbrønd, som kan 
installeres næsten dobbelt så 
hurtigt som andre brønde. 
Produceret for Wavin

Da Vorup skole i Randers skulle ombygges 
til boliger, samarbejdede Vandmiljø Randers 
med Wavin for at klimasikre området. 
”Rendestensbrønde kan ikke føl-
ge med, når det regner rigtig me-
get, og det betyder, at sand og 
affald ikke bliver tilbageholdt, men 
løber direkte med vandet ned i klo-
akken. Hvis snavset lægger sig i 
ledningen, så har ledningen ikke så 
meget kapacitet, som den ellers ville 
have. Og mindre kapacitet betyder, 
at den kan lede mindre regnvand, end 
det den ellers er til for,” fortæller Peter Chri-
stensen, direktør i Vandmiljø Randers, om 
projektet.

Innovativt filter giver selvrensende effekt
Vandmiljø Randers besluttede sig hurtigt 

for at teste seks af Wavins nye Rendestens-
brønd PLUS med et særligt filter.
”Det unikke ved vores brønd er, at den op-
fanger mere sand, løvfald, plast og lignende. 
Det skyldes et indbygget konisk filter som 
opfanger affald og restprodukter og derved 
sikrer den omgivende natur,” forklarer Tho-
mas Mortensen, Wavin Tekniske Support.
Filteret sikrer sammen med vandlukket, at 
flydeaffald ikke løber ud i kloaksystemet og 
tilstopper det. Samtidig skaber designets 
koniske konstruktion et effektivt 360° flow 

og en selvrensende effekt, så blade og sedi-
ment ikke hænger fast. Filtrets dråbeforme-
de huller er facetslebne, hvilket nedsætter 
flowet og giver vandet længere opholdstid 
i brønden.
Den skålformede bund sørger for, at sediment 
ikke sætter sig fast, hvilket gør brønden let-

tere at rense. Brønden bliver mere end 95% 
tømt ved en enkelt rensning, modsat typiske 
brønde, der ofte kun er 65-70% tømt efter 
en rensning.

Installation nemmere end nogensinde
Den nye brønd er også lettere at installere 

end traditionelle brønde. Thomas Brøste, 
projektleder hos entreprenør Gunnar 
Nielsen, der har været ansvarlig for byg-
geriet ved Vorup skole, forklarer: 
”Installationen er gået over al forvent-
ning. Man kan næsten installere de 
her rendestensbrønde dobbelt så 
hurtigt som andre brønde. Det sparer 
både tid og penge”.
Samtidig er den kun én meter høj, 
hvilket gør den ideel for én mand at 

håndtere. I pilotprojektet opdagede Thomas 
Brøste hurtigt en anden fordel, nemlig at 
”dens lille størrelse er en stor fordel ved re-
novation i byerne, da der ofte ikke er meget 
plads under de gamle veje”.

Vores fælles fremtid
Det er vigtigt at vælge den rigtige regn-

vandsløsning. Peter Christensen, direktør 
hos Vandmiljø Randers, udtaler: 
”Randers Fjord og Gudenåen er byens dna. 
Det er dét, der kendetegner Randers. Dét, 
at vi kan have Danmarks 6. største by liggen-
de her og samtidig have en ren å og fjord, 
det har vi en stor andel i. Vi bruger rigtig 
mange penge på at skille regn- og spildevand 
ad. Det gør vi for at sikre, at vandet kan kom-
me renset tilbage til å og fjord.” 

ANNONCE

WAVIN SPOTLIGHT

• Wavin Danmark er en del af 
Wavin-koncernen, som er den 
førende leverandør af 
plastrørsystemer til spildevands-, 
regnvands-, drikkevands- og 
VVS-sektoren i Europa.

• Wavin-koncernen er til stede i mere 
end 25 europæiske lande og har 
30 fabrikker.

• Wavin Danmark har hovedkontor i 
Hammel på et 260.000 m2 stort 
areal, hvor der produceres cirka 
20.000 tons plastrør om året.

• Wavin har søsat projektet 
Wavin Spotlight, der skal sætte 
fokus på den usynlige 
underjordiske infra-struktur, som 
er under stort pres fra tidens tand, 
klimaforandringerne og en øget 
urbanisering. Wavins 
Rendestensbrønd PLUS er en 
del af Spotlight-projektet.

Læs mere på wavin.dk/spotlight

RENDESTENSBRØND PLUS

Wavin introducerer en helt ny rendestensbrønd med en lang række fordele: 

• Det nye filters koniske konstruktion skaber et effektivt 360° flow i brønden og en
selvrensende effekt på filtrets inderside, så blade og sediment ikke hænger fast.

• Vandlukket er en indvendig indsats i grøn kontrastfarve, så den nemt kan genken-
des.

• Sedimentet glider af på den glatte inderside og lægger sig i den skålformede bund.
• En enkelt rengøring af brønden fjerner mere end 95% af affaldet i bunden.
• En slidske synliggør afgangsrørets åbning og styrer nemt indføringen af spuleslan-

gen (kun synlig, når vandlukket er fjernet).
• Brønden er udført i genanvendelig polypropylen (PP), der gør den meget let at

løfte og transportere.
• Med det korrugerede opføringsrør forlænges brønden nemt – ligesom resten af

Wavins brøndprogram.

Læs mere på wavin.dk/rendestensbroendPLUS

Foto: Thomas Mortensen, teknisk supporter hos Wavin demonstrerer det innovative filter, som opfanger plast og løvfald til gavn for miljøet.

Konisk filter udgør kernen i ny regnvandsløsning 

Wavin Rendestensbrønd 
PLUS med 360° konisk filter.




