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Er du



Vidste du, at vi i Ringsted separat-
kloakerer byens kloaksystem?  

 
De gamle kloakker er dimensioneret efter datidens gældende normer – 
og nogle lever derfor ikke op til nutidens krav. Derfor adskiller vi regn-
vand fra spildevand, så regnvandet kan inddgå som en naturlig del af 
vandets kredsløb i naturen, uden at det optager kapacitet i vores spil-
devandskloakker.

Der følger en hel del fordele med separatkloakering:
• Kælder- og terrænoversvømmelse med spildevand undgås
• Forurening af vandløb og søer med spildevand undgås
• Regnvandet bliver i det naturlige opland – grundvandsbalancen be-

vares
• Mindre vandmængder skal flyttes via ledninger og pumpestationer – 

mindre slid og lavere driftsomkostninger
• Mindre regnvand i renseanlægget giver mere stabil og bedre rens-

ning
• Regnvand giver muligheder for vand i bybillede, dvs. blå-grønne 

løsninger
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Klimatilpasning i Ringsted - Det har 
betydning for dig
Når kloakken separatkloakeres, betyder det også, at de riste og afløb, 
som håndterer vandet fra vejenes overflade, er tilsluttet regnvandssy-
stemet.  

Det er derfor meget vigtigt, at der ikke hældes sæberester, kemikalier 
eller smides affald o.l. i regnvandsystemet.  
 
Man må derfor ikke hælde sæbevandet fra bilvask ned i vejristen. Den 
slags hældes i toilettet, da dette er tilkoblet spildevandssystemet og 
ender på rensingsanlægget. 

Malingrester, møbelrens o.l. kemikalier må heller ikke ende i regn-
vandssystemet. Dette skal afleveres på genbrugspladsen. 

Nederst i højre hjørne finder du en QR-kode. Med denne kan du se en 
lille film, der forklarer mere om separatkolakering, hvad det betyder for 
dig og hvordan du kommer af med dit affald korrekt. 



Er du vandvittig sej til at 

farvelægge?


