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2 Vilkår for tilladelse til nedsivning og udledning af overflade-

vand 

 

Tilladelsen er midlertidig og der skal søges om revideret udledningstilladelse 

når delområde 2 byggemodnes. 

  
2.1 Udløb og forsinkelse af overfladevand 

Udledning til Fiskbæk via udløb GU12 

2.1.1 For lokalplanområdet, skal der som ansøgt, etableres et infilt-

rations-bassin som afleder vandet til der eksisterende et vådt 

regnvandsbassin B766 til forsinkelse af overfladevandet.  

2.1.2 Der skal etableres en ny udløbsledning fra Bassin B766 med 

afledning til Fiskbæk i udløb Gu12 

 

2.1.3 Udledningen fra regnvandsbassinet, B766, er sat et fast afløb 

(tømningsflow) på 18 l/s., svarende til 1 l/s/ha.  

 

2.1.4 Udløb fra B048 udledes midlertidig til §3-området med et fast 

afløbstal på 18 l/s, svarende til 1 l/s/ha. 

 

Bassiner og forsinkelse 

2.1.5 Bassin B048 skal etableres som et infitrationsbassin med ud-

løb til Bassin B766 via naturlig grøft 

 

2.1.6 B048 skal dimensioneres som et koblet system således, at 

der ikke sker overløb hyppigere end hvert 10 år (n<0,1). 

 

2.2 Bassin B048 og LAR-elementerne - design 

2.2.1 LAR-elementerne – wadier og regnbede – er baseret på rens-

ning og forsinkelse af overfladevandet.  Disses funktion skal til 

stadighed opretholdes, for at det nødvendige volumen er til 

stede i regnbede og wadier, samt at dræn i bunden af de for-

skellige elementer fungerer. 

 

2.2.2 Grøfterne skal placeres og udføres således, at der ikke under 

normale nedbørsforhold opstår overfladisk afstrømning, over-

fladegener, eller gener i øvrigt på grunden eller nabogrunde. 

Ved normale nedbørsforhold forstås nedbør, der statistisk set 

forekommer op til hvert 10. år. 

 

2.2.3 Overfladevandet skal nedsives fra terræn, gennem filtermuld 

eller tilsvarende. 
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2.2.4 Grøfterne/nedsivningsanlæg skal anlægges med filter-

muld/god muldjord.  

 

2.2.5 Der skal anvendes filtermuld eller en god muldjord, uanset 

valg, skal nedsivningsmaterialet have min. neutral pH, og ikke 

under 6,5 pH. Hvis pH er mindre end 6,5 tilsættes f.eks. jord-

brugskalk til mindst pH 7,5.  

 

2.2.6 Filtermulden skal opbygges med, 1-3 % organisk stof og et 

lerindhold på 3-10 % 

 

2.2.7 Filtermuldens hydrauliske ledningsevne skal være mellem 10
-

5
-10

-4
 m/s.  

 

2.2.8 Filtermulden skal beplantes med plantevækst med trevlerød-

der. 

 

2.2.9 Tømmetiden må maksimalt være 72 timer. Der skal dimensio-

neres efter en tømmetid på maksimalt 24 timer, og det anbe-

fales at tømmetiden er kortere.   

 

2.2.10 Infiltrationsbassinet må ikke henstå med semi-permanent 

vand, da det øger risikoen for tilklogning og giver risiko for iltfri 

forhold, der nedsætter bassinets funktion if. 2.2.1. 

 

2.3 LAR – elementerne  

2.3.1 Før filtermuld/muldjorden lægges ud i bassin B048 skal der 

gennemføres en undersøgelse/vurdering af nedsivningsmate-

rialets forureningsgrad. Jorden skal i udgangspunktet være 

ren, fx Klasse 0 jf. Sjællandsvejledningen. Det gælder også, at 

der ikke bør være høje mængder fosfor, som let kan udvaskes 

med regnvandet. 
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2.3.2 Den udlagte filtermuld skal ved ibrugtagning og hvert 10 år 

analyseres for parametrene i Tabel 1. Overskrides enkelt 

værdierne fra Tabel 1 skal filtermulden skiftes.  

 

Stof Øvre grænse for lettere 

forurenet jord 

(mg/Kg tørstof) 

Bly 400  

Cadmium 5 

Chrom (ikke Cr-VI) 1000 

kobber 1000 

Zink 1000 

Nikkel 30 

Total PAH 40 

Kulbrinte-fraktion C20-C35 300 

Di-Benz(a,h) anthracen 3 

Benz (a) pyren 3 
Tabel 1. Parameter til analyse og deres afskæringskriterier.  

2.3.3 Prøverne skal udtages 3 tilfældige steder i bassinet. Der skal 

tages prøver i 2 forskellige dybder (10 og 30 cm). På hvert 

sted udtages 5 stikprøver i hhv. 10 og 30 cm dybde. De 5 

stikprøver fra hver sin dybde blandes til 1 blandeprøve, såle-

des man får 2 prøver til analyse fra hver af de 3 målesteder i 

bassinet   

2.3.4 Oversigtskort og koordinater fra prøvetagningssteder, samt 

analyseresultater sendes til Teknik og Miljø, Vand og Natur, 

med reference til tilladelsens sagsnummer som fremgår af 

side 1. 

 

LAR-elementerne – drift 

2.3.5 Aarhus Vand drifter bassiner og LAR-elementer så deres 

funktion som bassin og LAR-element stedse opretholdes. 

 

2.3.6 Hvert 10 år efter ibrugtagning af LAR-anlægget, skal der ud-

tages jordprøver, der analyses for de samme stoffer som an-

givet i Tabel 1. 

 

2.3.7 Filtermulden skal skiftes, når koncentrationen af miljøfrem-

medstoffer i 30 cm dybde overskrider kriterierne for forurenet 

jord i, se Tabel 1. Overfladen af filterjorden må ved inspektion 

ikke syne forurenet eller afgive lugt som følge af forurening. 
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2.3.8 Brug af pesticider, mosbekæmpelsesmidler og lignende må 

ikke anvendes på arealer der afvander til nedsivningsanlæg-

get. 

 

2.3.9 Før udskiftning af filtermuld skal oplysninger om metode for 

udskiftning og type af filtermuld accepteres af Aarhus Kom-

mune, Teknik og Miljø, Vand og Natur,  vandogna-

tur@mtm.aarhus.dk.  

 

2.4 Regnvandsanlæggene – generelt  

2.4.1 Ansøger skal selv skaffe sig ret til at etablere, benytte og ved-

ligeholde dele af regnvandssystemet, som etableres på anden 

mands grund. 

 

2.4.2 Efter projektets gennemførelse færdigmeldes anlægget til 

Center for Miljø og Energi via  vandognatur@mtm.aarhus.dk, 

hvor der foretages en besigtigelse af de etablerede anlæg og 

at de er udført efter udledningstilladelsens krav og vilkår.   

 

3 Forhold til anden lovgivning 

3.1 Vurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder 

Nærmeste Natura 2000-område er Kysing Fjord, nr. 59. Udløbet GU12 er 

beliggende i Fiskbæk opstrøms Natura-2000 området, hvor vandet afledes til 

Kysing Fjord via Odder Å. 

Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en negativ 

påvirkning af Natura 2000-området og vil indebære forringelse af områdets 

naturtyper og levestederne for arterne, eller at medføre forstyrrelser, der har 

betydelige konsekvenser for de arter området er udpeget for, da overflade-

vandet forsinkes og renses i en kombination af traditionelle våde bassiner og 

LAR-anlæg.  

  

3.2 Internationalt beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV:  

Odderen er registeret langs de store åer, Aarhus Å, Egå og Giberå og Fisk-

bæk og er udpeget som et potentielt levested. Den ansøgte udledning vur-

deres ikke at påvirke nogen bilag IV arter i området, og er heller ikke til for-

hindring for en fremtidig udbredelse af bilag IV arter i området. 

 

 

3.3 Øvrig lovgivning  

Nærværende tilladelse omfatter alene tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. 

Der er ved nærværende tilladelse ikke taget stilling til eventuelle øvrige tilla-

delser, der skal indhentes for at gennemføre projektet, f.eks. efter byggelo-

ven og vejloven. Øvrige tilladelser skal derfor indhentes særskilt. 
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4 Henstillinger 

Hvor andet ikke er anført i denne tilladelse, fx i ovennævnte vilkår, henstilles 

det generelt, at forsinkelsesbassinerne udformes efter retningslinjerne i 

”Regnvandsbassiner design og dimensionering, Aarhus Kommune og Aar-

hus Vand A/S, december2017”, som kan ses som pdf-fil på linket:  

 

http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-og-

Miljoe/Vand/Spildevand/Andet/Regnvandsbassiner-12-2016.pdf 

 

5 Projekt oplysninger 

5.1 Ansøgning 
Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har den 19. juni 2018 modta-

get ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand fra Krekærlund 

Lokalplan 1020. Ansøgningen er fremsendt af Rådgiver NIRAS A/S på 

vegne af Bygherre Aarhus Vand A/S. 

 
5.2 Baggrund 

Der ansøges om udledningstilladelse fra etape 1 af et nyt byggemodnings-

projekt beliggende ved Krekærlundvej i Malling. Området har matrikelnumre 

2h, 3a, 6u Krekær By, Malling. Området er omfattet af lokalplan 1020. Om-

rådet er omfattet af spildevandsplanen 2017-2020, og er udlagt til separat-

kloakeret. Overfladevand ledes, efter etablering af alle etaper til Fiskbæk via 

2 nye udløb.  

 

5.3 Eksisterende forhold 

En stor del af området er i dag ubebygget landbrugsjord og skal omdannes til 

nyt boligområde bestående af åben-lav, tæt-lav og lave etagebebyggelse. 

Hele byggemodningsområdet inkl. Den grønne §3-beskyttede kile samt andre 

grønne områder har et totalt areal på cirka 32 ha.  

 

På figur 1 ses de beskyttede elementer der er i hele området. Den brede 

grønne kile er registreret som §3-beskyttet eng. Derudover er der et eksiste-

rende regnvandsbassin (B766), som er nu er registreret efter §3 i naturbe-

skyttelsesloven i det nordøstlige hjørne af området. Der skal etableres en 

hovedgrøft gennem det §3-beskyttede engområde og herfra skal vandet 

ledes til bassin 766, der planlægges udvidet/renovers.. I projektområdet er 

der også registreret beskyttede sten- og jorddiger. Nogle af disse ligger i 

skel mellem de enkelte nye matrikler 

 

http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-og-Miljoe/Vand/Spildevand/Andet/Regnvandsbassiner-12-2016.pdf
http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-og-Miljoe/Vand/Spildevand/Andet/Regnvandsbassiner-12-2016.pdf
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Figur 1. Angivelse af §3 beskyttet natur i området 

 

 

5.4 Ansøgt projekt 
I først omgang etableres etape 1, som dækker over en midlertidig ansøgning 
om udledning, indtil den efterfølgende etape etableres. Etape 2 etableres 
indenfor cirka 2 år efter afslutning på etape 1. Etape 1 dækker et totalt areal 
på cirka 5,8 ha og et reduceret areal på 2,3 red. ha.  
 
Overfladevandet skal så vidt muligt håndteres på terræn via åbne systemer. 
Overfladevandet transporteres i åbne kanaler langs alle veje, se Figur 3.  
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Figur 2. Illustration over hvilke delområder der forsinkes i hvilke bassiner. Etape 1 er marke-
res med en tyk gul streg. 

 
 
Figur 3. Illustration af åbnekanaler og rør der etableres for hele området. 

Det er vurderet fra myndigheden at overfladevandet skal forsinkes til 1 l/s/ha 

inden udledning til recipient. Dvs. at udledningen fra bassin 2 (eksisterende 

regnvandsbassin B766) og bassin 3 (etableres senere) skal være på hhv. 
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23,3 l/s og 3,9 l/s, se det totale areal af Tabel 2. Der er ingen krav til, hvad 

overfladevandet fra etape 1 skal forsinkes til, men da overfladevandet efter-

følgende ledes ned til bassin 2/B766, hvor der er begrænset med plads, 

vurderes det som hensigtsmæssigt at overfladevandet ved udløb fra bassin 

B048 også forsinkes til 1 l/s/ha. 

 

I overgangsperioden inden påbegyndelse af etape 2, vil overfladevand fra 

etape1 blive udledt direkte §3-området efter forsinkelse i infiltrationsbassinet. 

Overfladevandet vil nedsive fra bassinbunden og ned til underliggende 

drænledninger. Disse drænledninger ledes til vandbremse, hvorfra der er 

udløb til §3 området.    

 

Delområde Udløb Recipient Bassin 

Nr 

Kloakopland til 

bassin 

Total 

Opland 

Reduceret 

opland 

1 GU12 Fiskbæk B048 G201A 14,9 4,9 
Tabel 2. Nummer, placering og tilknyttet recipient for udløbet med tilhørende bassiner. 
Delområderne repræsenterer et kloakopland jf. Spildevandsplanen. De forskellige delområ-
der er visualiseret med hver deres farve. 

 

Udløb Bassin 

Nr 

Forsinkelsesvolumen Permanent vådt 

volumen 

Fast 

afløb 

(l/s) 

Overløbsfrekvens 

Udløb til 

bassin 

B766 via 

render 

 B048 2150 m
3
 Infiltrationsbassin 14,9 Hvert 10 år 

Tabel 3. Tekniske data for  bassin B048 der er omfattet af ansøgningen. 

Når byggemodningen er færdigetableret, skal udløbet fra bassin B048, via 

en åben kanal, ledes ned til Bassin B766, se Figur 3. Det er pt. Ikke afklaret 

hvor vidt det eksisterende bassin, B766 skal udvides eller om der skal etab-

leres et nyt ved siden af. Men kanalen frem til bassin B766 samt evt. udvi-

delse eller nyetablering, vil først blive etablere i forbindelse med etape 2, 

hvorfor udløbet fra bassin B048, i en periode på ca. 2 år, vil blive ledt direkte 

ud i det §3-beskyttede engområde. 

Der ansøges således sideløbende om dispensation fra naturbeskyttelseslo-

ven, da der i en begrænset periode udledes overfladevand til det §3 beskyt-

tede engområde.  

 

Som det fremgår, skal hele oplandet fra etape 1, forsinkes i bassin B048.  

Det er dog ikke hele oplandet (område 1, Figur 2) til bassin 1 der etableres i 

forbindelse med etape 1. Bassin B048 etableres dog med en dimension, der 

også kan håndtere overfladevand fra den resterende del af område 1. 
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Under de åbne kanaler etableres der 10 cm filtermuld. Så overfladevandet 

der nedsiver i forbindelse med transport, vil blive renset igennem dette. Un-

der kanalerne er der drænledninger som opsamler størstedelen af det over-

fladevand der nedsiver og leder der videre i systemet og frem til B048. Inden 

indløb til bassin B048 ledes overfladevandet gennem et vådt forbassin, som 

vil fungere som sandfang.  

 

Bassin B048 anlægges som et infiltrationsbassin med 30 cm filtermuld og 

underliggende drænledninger. Overfladevandet nedsives gennem filtermul-

den og opsamles i drænledningerne og ledes til en brønd med vandbremse 

på 18 l/s, svarende til 1 l/s/ha. Udledningen sker midlertidig til §3 området, 

se Figur 4. 

 
Figur 4. Illustration af åbne kanaler og rørstrækninger der etableres i etape 1. 

 

 

Ovenstående opbygning sikrer, at overfladevandet renses ad flere omgange 

inden udledning. 

 

Rensegraden af infiltrationsbassinet er kontrolleret med WDP. Rensegraden 

sammenlignes med et referencebassin i form af et traditionelt vådt regn-

vandsbassin. Renseeffekten beregnes ligeledes med WDP, ved brug af 

samme oplandsdata mm. sammenligningen ses af nedenstående tabel.  
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 SS (%) P-total (%) N-total (%) 

Reference bassin  

(traditionelt vådt bassin) 

80,6 72,6 41,5 

Infiltrationsbassin 92,4 90,8 64,8 
Tabel 4. Renseeffekt af LAR-anlægget for delområde 1. 

  

 

6 Partshøring 
Udkast er sendt til høring hos:  

 Aarhus Vand A/S  

 NIRAS (rådgiver)  
 

Rådgiver har på vegne af Aarhus Vand, indsendt rettelser i forbindelse med 
drift og vedligehold af LAR-anlæggende.  

 

Teknik og Miljø har ikke modtaget yderlige bemærkninger i høringen. 

 

7 Aarhus Kommune, Teknik og miljøs bemærkninger 

7.1 Recipient for overfladevand 

Den del af Fiskbæk, der løber umiddelbart nedstrøms GU12 er målsat ”God 

økologisk tilstand” if. Vandområdeplanerne 2015-2021. Fiskbæks samlede 

økologiske tilstand er vurderet til moderat økologisk tilstand. Målsætningen 

var således ikke opfyldt. Fiskbæk har tilløb til Odder Å der leder til Norsmin-

de Fjord. Odder Å har Dårlig økologisk tilstand.  

 

Der må ikke ske forringelse af Fiskbæks aktuelle tilstand, herunder for de 

enkelte kvalitetselementer. Da der etableres rensetiltag for regnvandet i 

området, vurderes projektet ikke at medføre en sådan forringelse, men vil 

højne kvaliteten af det afledet overfladevand.  

 

7.2 Hydrauliske kapacitet i vandløb m.v. 

Fiskbæk er klassificeres som et lille vandløb, og er rørlagt fra Malling til Mal-

ling renseanlæg der i dag er nedlagt. Fiskbæk skal genåbnes og der er i 

projekteringen taget højde for at Fiskebæk kan modtage overfladevandet fra 

lokalplan område 1020.  

 

Der er desuden foretaget en kapacitetsanalyse af Fiskbæk, hvorfra det vur-

deres at afledning af overfladevand fra området ikke vil have negativ hydrau-

lisk indflydelse på recipienten og at Fiskbæk har den fornødne hydrauliske 

kapacitet til at modtage de regnbetingede vandmængder, der er omfattet af 

nærværende tilladelse, 18 l/s svarende til 1 l/s/ha.  
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7.3 Opfyldelse af målsætningen 

Den nye udledning laves (fra og med etape 1) med forsinkelsesbassin med 

permanent vådt volumen og infiltrationsbassin med filtermuld for stoftilbage-

holdelse, så udledning har en forholdsvis lille påvirkning af vandløbet.  

Dels forsinkes afstrømningen til den nuværende belastning på højst 1 l/s/ha, 

med overskridelser af dette statistisk set højst en gang pr 10 år, dels sker 

der en rensning gennem:  

 
1) Flere LAR elementer der renser svarende til effekten af et vådt 

regnvandsbassin. Se Tabel 4. 

 

Tilladelsen vurderes ikke at indebære forringelse af områdets naturtyper og 

levestederne for arterne. Endvidere vurderes det at ikke at medføre forstyr-

relser som har konsekvenser for de arter området er udpeget for. 

Samlet vurderes det derfor at den ansøgte udledning af overfladevand ikke 

vil forhindre opfyldelse af målsætningen for Fiskbæk  

 

7.4 Specifikke forhold  

På Figur 5 ses en illustration af eksisterende strømningsveje samt bluespot 

omkring den nye byggemodning. Som det ses er der i det nordøstligste hjør-

ne af området et stort bluespot, hvorfor det er vigtigt at sikre, at boliger der 

etableres her ikke oversvømmes. Mod nord og syd, markeret med grøn på 

figuren, sker der et tilløb fra det omkringliggende område. Det skal undersø-

ges hvorvidt der skal modelleres for denne vandmængde som tilstrømmer. 

Det sydligste tilløb skal håndteres i etape 1, der er pt. ikke en afklaring af, 

hvorvidt der skal medtregnes en vandmængde. 

 

Mod vest er der markeret et tilløbspunkt for en kommende byggemodning. 

Derudover er det topografiske opland til det bluespot der er placeret inde i 

oplandet illustreret. Det antages, at overfladevandet fra en kommende byg-

gemodning her, efter forsinkelse, skal lede overfladevand gennem området. 
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Figur 5. Illustration af eksisterende strømningsveje samt bluespot. 

 

7.5 Naturbeskyttelse 

§3 - Eng: Projektet vurderes ikke at ændre § 3-engens tilstand, da mængden 

af vand, der løber til engen, er uændret. Det vurderes også, at en eventuel 

midlertidig ændring i afstrømningen fra drænoplandet i perioden indtil lokal-

plan området er fuldt udbygget, ikke påvirker engens tilstand negativt. 

 

 

7.6 Vandløbslov 

I forbindelse med projektet ansøgt om omlægning af dræn. Godkendelsen er 

meldt den 23. august 2018 (sagsnummer – 18/022145).  

 

7.7 Grundvandsbeskyttelse - generelt  

Lokaliteten er beliggende uden for et områder særlige drikkevands-

interesser (OSD). Bassiner og åbne kanaler etableres med underliggende 

dræn til opsamling af overfladevand. Det vurderes således, at projektet ikke 

at udgøre en risiko for grundvandet i området 

 

7.8 Afgørelsens adressat 

I henhold til Aarhus Kommunes Spildevandsplan 2017-2020 skal området 

offentlig kloakeres efter separatsystemet. Det forudsættes derfor, at Aarhus 

Vand A/S er ansvarlig for driften af hovedkloaksystemet i området. Aarhus 

Vand A/S er derfor adressat for nærværende afgørelse. 
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8 Klagevejledning 

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet af: Ansøger, Sundhedsstyrelsen samt en-

hver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. miljøbe-

skyttelseslovens § 98. Afgørelsen kan endvidere påklages af landsdækken-

de foreninger og organisationer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og § 100, 

samt lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de øn-

sker underretning om afgørelsen, jf. lovens § 100. 

 

En eventuel klage skal sendes elektronisk til Teknik og Miljø, Karen Blixens 

Boulevard 7, 8220 Brabrand, via Klageportalen på www.borger.dk eller 

www.virk.dk senest 4 uger efter tilladelsesdato, eller bekendtgørelsesdato, 

hvis afgørelsen er offentlig bekendtgjort, jf. miljøbeskyttelseslovens § 93. 

Ved indgivelse af klagen skal der indbetales et gebyr på hhv. kr. 900 (privat-

personer) eller kr. 1.800 (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Føde-

vareklagenævnet. Klagefristen er angivet i tilladelses side 1.  

 

Oplysning om Klageportalen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside (www.naevneneshus.dk), herunder undtagelsesreglerne for 

ikke at benytte Klageportalen.  

 

Såfremt der modtages klager inden for klagefristen, får ansøger straks be-

sked, hvorefter Teknik og Miljø vurderer, om afgørelsen skal fastholdes, eller 

om sagen skal genoptages. Såfremt sagen genoptages, informeres sagens 

parter herom.  

 

Hvis afgørelsen fastholdes, fremsender Teknik og Miljø klagen til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet senest 3 uger efter klagefristens udløb, sammen med 

en udtalelse til sagen og de anførte klagepunkter. Udtalelsen sendes samti-

dig i kopi til de involverede parter, der har mulighed for at afgive yderligere 

bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 3 uger efter at de 

har modtaget udtalelsen fra myndigheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 94.  

 

En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte 

tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. 

miljøbeskyttelseslovens § 96. Dette giver dog ingen begrænsninger i Miljø- 

og Fødevareklage-nævnets adgang til at ændre eller ophæve den påklage-

de tilladelse. Et eventuelt søgsmål i forhold til tilladelsen skal anlægges ved 

domstolene senest 6 måneder efter tilladelsesdato, jf. miljøbeskyttelseslo-

vens § 101. Søgsmålsfristen er angivet i tilladelsens side 1. 
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9 Underretning om afgørelsen 

Afgørelsen offentliggøres på Aarhus Kommunes hjemmeside:  

www.aarhus.dk/annoncer 

 

Ansøger og Rådgiver: 

Navn Att: Adresse kontakt 

Aarhus Vand A/S Henrik Bech Haagaard Gunnar Clausens Vej 
34, 8260 Viby 

aarhusvand@aarhusvand.dk 

hbh@aarhusvand.dk 

NIRAS A/S Rikke Birkemose Røn-

now 

Østre Havnegade 12 

9000 Aalborg 

Danmark 

rbn@niras.dk  

 

 

Følgende er underrettet om afgørelsen ud over ansøger (afgørelsens adres-

sat): 

 

Navn Adresse kontakt CVR-nr: 

Miljø og Fødevarestyrelsen Haraldsgade 52, 2100 Kø-

benhavn Ø 

mst@mst.dk 33157274 

Sundhedsstyrelsen, Em-

bedslægeinstitutionen 

Nord 

Langelandsgade 8, 8940 

Randers 

senord@sst.dk 12070918 

Danmarks Fiskeriforening Nordensvej 3, Taulov, 7000 

Fredericia 

mail@dkfisk.dk 45812510 

Ferskvandsfiskeriforenin-

gen for Danmark, att. Kon-

torhjælpen v/ Gitte Under-

bjerg 

NP Danmarksvej 79, 8732 

Hovedgård 

nb@ferskvandsfiskeriforenin

gen.dk 

25145615 

Danmarks Sportsfiskerfor-

bund Hovedkontor 

Skyttevej 4, Vingsted, 7182 

Bredsten 

post@sportsfiskerforbundet.d

k 

37099015 

Danmarks Naturfrednings-

forening 

Masnedøgade 20, 2100 Kø-

benhavn Ø 

dn@dn.dk 60804214 

Friluftsrådet Scandiagade 13, 2450 Kø-

benhavn SV 

fr@friluftsraadet.dk 56230718 

Dansk Ornitologisk For-

ening 

 natur@dof.dk, aar-

hus@dof.dk 

54752415 

 

 

 

 

  

http://www.aarhus.dk/annoncer
mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
mailto:hbh@aarhusvand.dk
mailto:rbn@niras.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:senord@sst.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:aarhus@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
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10 Sagens akter 
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11 Bilag 

 

 
 

 



Kloakoplande
Lokalitet Kloak-

princip Bolig Industri Qt Qt Qi Overflade-

Kom- Status Maks Mid. Total Bef. Red. vand Kom-

Nr mune S/P F/S (PE) (PE) (l/s) (l/s) (l/s) (ha) (ha) (ha) Nr Nr mune

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

751 P Byggemodning Krekærlund S 5.8 2.3 2.1 N

Forklaring til kolonner

1 Deloplandsnummer unikt indenfor kommunen. (maks. 7 karakterer)

2 Kommunenummer, der sammen med (1) udgør unik identifikation af arealet.

3 Angivelse af om der er tale om arealer i statussituation (S) eller plansituation (P).

4 Beskrivelse af lokaliteten (maks 40 karakterer)

5 Kloakeringsprincip: F for fælleskloak eller S for separat kloak.

6 Arealets PE-tal, bolig.

7 Arealets PE-tal, industrispildevand.

8 Afledt maksimal* spildevandsflow fra arealet uden overfladevandsafstrømning, f.eks beregnet som hele døgnvandmængden fordelt på 10 timer.

9 Afledt gennemsnitlig spildevandsflow over døgnet fra arealet uden overfladevandsafstrømning.

10 Afledt middel indsivningsflow over et normalår.

11 Oplandets størrelse indenfor den fastsatte områdeafgrænsning.

12 Befæstet areal (Totalareal x befæstelsesgrad).

13 Reduceret areal (Totalareal x befæstelsesgrad x hydrologisk reduktionsfaktor på 0,8).

14 Nr. på det bygværk/udløb, som overfladevand afledes til. Nedsives overfladevand angives dette med "N". Feltet må aldrig være blank.

15 Nummer på nærmeste nedstrøms bygværk/renseanlæg, hvortil spildevandet fra området ledes.

Må kun være blank, hvis der ikke afledes  spildevand (kun overfladevand).

16 Hvis bygværket (kolonne 15) er i en anden kommune angives denne.

17 Diverse bemærkninger til dataene.

Identifikation

Spildevand

Spildevand Arealer Afleder til

side 1 af 4



U-skema for regnbetingede udledninger, Bilag 1

Bemærkninger

17

Midlertidig udledning til §3-område hvorfra det hovedsageligt vil nedsive

side 2 af 4



Udledninger U-skema for regnbetingede udledninger, Bilag 1

Status Lokalitet Ejer Type Tot. Red. Over- Volu Fast Over- Rens- Vand- Bemærkninger

Bolig Qt+i Areal Areal Volu Qa Op- løb men afløb fyld. ning område

Kom- Kom- +ind mid bygv. bygv. men spæd n n øst nord

Nr mune (S/P) K/P Nr mune (PE) (l/s) (ha) (ha) (m3) (l/s) (-) (/år) (m3) (l/s) (/år)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Forklaring til kolonner

Genereret ved summation på arealer fra oplandsskemaet. Spildevand fra opstrøms bygværker tillægges Kodeliste for bygværkstype (kolonne 6)

(Ved plan som summation af plantal samt tal fra status, hvor der ikke er planlagt ændringer) SE      Separat regnvand (reelt kun et udløb og intet bygværk)

1 Nr. på udledningen ifølge kortbilag og spildevandsplan. Skal være unik for hvert bygværk, også for separat regnvand SE.(maks 7 karakterer) SF      Separat regnvand med forsinkelsesbassin

2 Nummer på kommune, hvor udledningen  findes. OV      Overløbsbygværk

3 Angivelse af om det er en eksisterende statusudledning (S) eller en planlagt ny udledning/ændring af eksisterende (P). OS     Overløbsbygv. m. sparebas. (mindst 20 m3/ha. bef. areal) 

4 Beskrivelse af lokaliteten (maks. 40 karakterer). OF      Overløbsbygværk med forsink.bas. på overløb

5 Ejer (driftsansvarlig) for udledningen, enten kommunal eller privat. OK      Overløb m. spare- og forsink.bassin (Kombibassin)

6 Kodeværdi for bygværksstype, se liste. Ledes overløbet til et andet bygværk (internt bygværk) tilføjes indexet "i, og NL      Planlagt nedlagt (Kun til planbeskrivelse)

dette bygværksnr. angives som "recipient" i kol. 23. Kolonnerne 21, 22, 28-36 og 38-41udfyldes i så fald ikke. BE      Beregningspunkt, f.eks til datasummering foran renseanlæg

7 Nærmeste nedstrøms bygværk, som modtager spildevandet. XXi     Internt bygværk. Indekset "i" føjes til den relevante type, f.eks OVi

Skal angives som udledningsnr. (kol.1) ved bygværkstyper OV, OS, OF og OK. Videreføres direkte til renseanlæg skal feltet stå tomt

8 Kommunenummer (hvor det nedstrøms bygværk/renseanlæg findes). Hvis blank antages samme kommune.

9 PE belastning på bygværket (beregningsværdi ved summering af arealer fra oplandsskema og fra opstrøms bygværker).

10  Qt+i, idet Qt (middel timeflow, kol. 9 i skemaet Kloakoplande)+ Qi (middel indsivningsflow, kol. 10 i skemaet Kloakoplande) fra 

 kloakoplandsskemaet lægges sammen med Qt+i fra opstrøms bygværker. Kodeliste for rensning (kolonne 20)

11 Totalareal indenfor bygværkets/udledningen eget opland (ikke opstrøms bygværkers opland), beregningsværdi ved summering fra oplandsskema. Der kan anføres flere værdier.

12 Reduceret areal (total x bef.grad x hydrologisk reduktionsfaktor) inden for bygværkets/udledningens eget opland R      Rist

 (ikke opstrøms bygværkers opland). Beregningsværdi ved summering fra oplandsskema. M      Mekanisk rist

13 Effektivt sparebassinvolumen til opmagasinering. D       Dykket afløb (skumbrædt etc.)

14 Videreførende lednings kapacitet eller pumpekapacitet. O       Olieudskiller

15 Opspædningsgrad beregnes som: (Qa-Qt+i,mid)/Qt+i,mid S        Sandfilter

16 Overløbshyppighed for udledning fra fælleskloak, gennemsnitlig antal gange pr. år, (n). T        Sparebassinet er af typen off-line

17 Effektivt forsinkelsesbassinvolumen til udjævning af flow inden udløb i vandløb. Evt. "våd" del under bassinafløbet medregnes ikke.            (overløb udenfor bassinet)

18 Forsinkelsesbassinets afløbsvandføring til vandområde under bassinets funktion. V        Vådt bassin (Bund vanddækket)

19 Hyppighed for overfyldning af forsinkelsesbassinet (målt i antal gange pr. år) med forøget udledningsflow til følge. Kan skrives som brøk. A      Andet, angives i kolonne 24

20 Renseforanstaltninger. Der kan skrives en eller flere kodeværdier.

21 UTM-koordinater for udløbsstedet (Hvis ikke UTM32 EUREF89 anvendes bedes det oplyst).

22  -do

23 Kommunens navn for vandområdet, der udledes til. Ved aflastning fra internt bygværk angives bygværket (navn), der aflastes til.

24 Særlige bemærkninger, kort form.

Hvis flere bygværker udleder gennem det samme udløbsrør registreres det som flere udledninger i skemaet med hver sin ID.

I det specielle tilfælde, at samme forsinkelsesbassin anvendes for både separat regnvand og opspædet spildevand oplyses om bassinet for hver af de to typer vand, 

idet bassinvolumen og "Fast afløb" deles forholdsmæssigt i forhold til reduceret areal for den seperate hhv. fælles kloak. 

Identifikation

udledningen

UTM forSpildevand

til bygværkaf udledning

Regnvand Overløbsbygv/Sparebas.Spildevand UTM zone 32 Euref89Forsinkelsesbassin



Vand- og stofudledning U-skema for regnbetingede udledninger, Bilag 1

Evt. Udledt 

tidligere vand- Ledn. Nedbør Beregn.

nummer n= n= n= n= mængde længde metode

(Udløb gl. bassin) på 1år 1/2 år 1/5 år 1/10 år BOD COD N P i oplandet BOD COD N P

øst nord udledningen (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (m3/år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) (kg/år) (km) (mm)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Forklaring til kolonner Beregningsmetode for udledt af vand- og stofmængder:

A: Arealenhedstal (Niveau 1)

Supplerende oplysninger: B: SVK 21 (Niveau 2)

25 UTM-koord. for bygv./udledningen (Hvis ikke UTM32 EUREF89 anvendes, oplyses dette). C: Mouse-Samba (Niverau 3)

26  -do. (Blankved SE, SF, BE) 

27 Hvis nr. på bygværket/udledningen er ændret, angives det tidligere nr. her. Generelle beregningsforudsætninger

Vand- og Stofudledning: Følgende  oplysninger skal altid oplyses sammen med regnearket,

28 Største udløbsflow i l/s, der vil forekomme i gennemsnit  - 1 gang pr år hvis der overføres beregningsresultater.

29  do - 1/2 gange pr år svarende til hver 2. år

30  do - 1/5 gange pr år svarende til hver 5. år Stofindhold: Specifikt stofindhold anvendt ved beregning af stofudledning

31  do - 1/10 gange pr år svarende til hver 10. år skal være følgende: 

32 Udledt vandmængde i et normalår BOD COD N P

33 Udledning i normalår af - BOD Stof i spildevand                (g/PE/d) 60 120 12 2.7

34  do - COD Overvand fælles system      (mg/l) 25 160 10 2.5

35  do - Totalkvælstof Regnvand i separat system  (mg/l) 6 50 2 0.5

36  do - Totalfosfor Hvis det ikke er tilfældet, skal der redegøres for det.

Særlige beregningsforudsætninger:

37 Strømningsvej i oplandene til bygværket, der Stofreduktion: Hvis ikke andre stofreduktionsfaktorer kan sandsynliggøres, 

repræsenterer fuldtløbende afløbstid (uden overfladetid) kan anvendes nedenstående "standard" reduktionsfaktorer. En forudsætning 

38 Stofreduktionsfaktor, hvis en sådan er anvendt for for at anvende "standard" tallene er, at der etableres våde forsinkelsesbassiner

koncentrationsreduktion ved sedimentation/henfald efter Århus Kommunes generelle retningslinier, der bl.a. indebærer: 

i sparebassin/forsinkelsesbassin - for BOD  - Fast afløb, som udgangspunkt mellem 1,0 og 2,0  l/s/total areal kloakeret. Kræver 

39  do - COD konkret vurdering vedr. recipientfølsomhed og kapacitet i hver enkelt tilladelse.

40  do - Totalkvælstof  - Et effektivt volumen beregnet jf. spildevandskomiteens skrift 30 inkl. regneark

41  do - Totalfosfor  - Overløb højst hver 5. år (n=1/5) Som udgangspunkt dimensioneres for n=1/10.

42 Årsnedbør (normalår) for den regnserie, der er anvendt til vand- og stofudledning.  - Et permanent vandspejl på 1-1,5 meter

43 Beregningsmetode for udledt af vand- og stofmængder, se liste De øvrige krav til bassinerne kan ses på netadressen:

http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/

Natur-og-Miljoe/Vand/Spildevand/Andet/Regnvandsbassiner-12-2016.pdf

Regnserie: Anvendt regnserie: Viby regnserie BOD COD N P

Stofred. faktor ved forsink.bassiner 0.75 0.65 0.35 0.65

Stofindhold, Regnvand efter bassin 1.5 17.5 1.30 0.175 (mg/l)

Ved væsentligt mindre bassiner, eller bassiner som ikke er udformet med

henblik på optimal stoffjernelse, må forventes lavere reduktionsfaktorer, som

det er op til ansøger at sandsynliggøre.

Særlige beregningsforudsætningerUTM zone 32 Euref89

Udledninger            

supplerende

Stofred. faktor 

ved bassiner

Flow fra regnhændelser

indenforUTM for Stofudledning

bygværket

http://www.aarhuskommune.dk/portal/borger/miljoe_energi/spildeva
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1. INDLEDNING 

I dette notat screenes kapaciteten af Fiskbæk samt den nederste del af Rævså i forhold til regn-

vandsbetingede udledninger.  

 

Screeningen tager udgangspunkt i en robusthedsanalyse af vandløbene, der dels belyser, hvor-

vidt den eksisterende og fremtidige udledning fra byarealer ved Malling giver anledning til en øget 

oversvømmelse ift. afstrømning fra det naturlige opland, og dels hvorvidt forskellige udledningsni-

veauer forringer vandløbenes muligheder for at opfylde miljømål pga. unaturlig høj erosion. 

 

Analysen screener dermed vandløbenes kapacitet i forhold til forskellige udledningsniveauer. 

 

Derudover er der foretaget en screening af om vandløbsnære arealer vil kunne anvendes til mid-

lertidig opmagasinering af regnvand i forbindelse med regnhændelser, der ligger udover, hvad 

der kan håndteres af normalt dimensionerede afløbssystemer.  

 

Notatet beskriver datagrundlaget for analysen og resultaterne af denne - herunder gives en sam-

let vurdering af vandløbets kapacitet og robusthed med en anbefaling til et maksimalt udlednings-

niveau.  

 

Analysen er en screening og skal understøttes af kendskab til vandløbet. 

 

2. BAGGRUND 

I forbindelse med tilladelser til regnvandsbetingede udledninger skal Aarhus Kommune lave en 

konkret vurdering af vandløbenes kapacitet ift. at afdække hvilke udledningsniveauer, der kan til-

lades, for at der ikke skabes oversvømmelser langs vandløbet, og for at udledningerne ikke hin-

drer målopfyldelse. I forbindelse med tilladelserne ønskes der taget hensyn til, at også planlagte 

fremtidige byområder skal kunne etablere regnvandsbetingede udledninger.  

 

På den baggrund ønskes en analyse af, hvor meget regnvand der kan ledes fra byområderne, 

uden at der sker skade på vandløbenes økologiske tilstand og uden at grundejerne langs vandlø-

bene oplever større eller hyppigere oversvømmelser end der normalt forekommer ved afstrøm-

ning fra vandløbets naturlige opland. Mere præcist gennemføres analysen med sigte på at be-

lyse, hvor store udledninger der kan accepteres i forhold til risikoen for oversvømmelse af de 

vandløbsnære arealer og risikoen for ødelæggende erosion af vandløbsstrækninger. 

 

Aarhus Kommune har med analysen desuden ønsket en screening af hvor i ådalen regnvand fra 

en ekstrem regnhændelse kan opmagasineres i situationer med overløb fra regnvandsbassiner, 

således at nedstrøms liggende bygninger, broer og vandløbstrækninger skånes. 

 

Analyseresultaterne vil være rammesættende for placering og dimensionering af regnvandsbassi-

ner, udledningspunkter og/eller andre foranstaltninger til forsinkelse og rensning af regnvandet i 

forbindelse med udledning fra Malling. 
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3. GRUNDPRINCIPPET FOR ROBUSTHEDSANALYSEN 

En robusthedsanalyse giver et billede af vandløbets robusthed i forhold til to centrale parametre: 

oversvømmelsesrisiko og erosionsrisiko. 

  

Vurdering af oversvømmelsesrisikoen ved forskellige udledningsniveauer er relevant, idet utilsig-

tede oversvømmelser af ånære arealer kan medføre en række problemer for bl.a. grundejere 

langs vandløbet. Et vandløb, hvor sårbare arealer oversvømmes i tilfælde af store vandføringer, 

vil derfor vurderes mindre robust over for regnvandsudledninger end et vandløb, hvor der ikke er 

risiko for skadelige oversvømmelser. 

 

Den anden parameter, erosionsrisikoen, omhandler de fysiske forhold i selve vandløbet. Der fore-

går i alle vandløb naturligt en løbende erosion af vandløbets sider og bund afhængigt af vand-

løbsbundens beskaffenhed og vandløbets profil. Erosionen varierer alt efter de afstrømnings- og 

jordbundsmæssige forhold i de enkelte vandløbsoplande. Ledes der unaturligt store mængder 

vand til et vandløb, øges presset på bund og sider, hvilket kan bevirke en øget erosion. Dette kan 

påvirke vandløbets profil såvel som det kan medføre forringelse af miljøtilstanden - også på ned-

strøms liggende strækninger, hvor det eroderede materiale kan aflejres. 

 

Oversvømmelsesrisikoen beskrives som oversvømmelsesniveauer på de vandløbsnære arealer, 

mens erosionsrisikoen vurderes ud fra en beregning af energiniveauet i vandløbet.  

 

 

 

 
Figur 1. Princippet i robusthedsanalyser. 
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Analysen af begge parametre følger samme princip:  

1) Først beregnes en referencesituation, hvor udledningen fra kloakoplandet er lig den na-

turlige afstrømning fra de omkringliggende områder (svarende til at vandløbet ikke påvir-

kes af regnvandsudledninger).  

2) Derefter gennemføres en række scenarieberegninger, hvor udledningerne fra alle eksi-

sterende og fremtidige kloakoplandene gradvist øges.  

3) Det højest acceptable udledningsniveau findes ved at identificere det udledningsniveau, 

hvorved hverken oversvømmelses- og erosionsrisikoen overskrider det acceptable ni-

veau.  

 

I robusthedsanalysen indregnes det totale kloakoplandsareal, der nu og fremtidigt kan bidrage 

med udledning til den aktuelle vandløbsstrækning, dvs. normalt både status-, plan- og evt. per-

spektiv oplande for at sikre, at alle eksisterende og potentielle udledninger er taget med i vurde-

ringen. Dette er vigtigt, da analysen skal bruges til at give udledningstilladelser, der også tager 

hensyn til eventuel fremtidig udledning fra bl.a. byudviklingsområder, og det skal derfor sikres, at 

der er plads til alt vandet, så der ikke opstår et ”først-til-mølle-princip”. 

 

Effekten af udledning fra befæstede oplande holdes normalt op mod en referencesituation, der 

tager udgangspunkt i maksimumsafstrømningen fra hele vandløbsoplandet, og dermed tilskrives 

den naturlige tilstand for vandløbet. Referencen giver i robusthedsanalysen et billede af, hvor der 

naturligt vil optræde et frit vandspejl (både i en sommer- og en vintersituation) og hvad det natur-

lige energiniveau i vandløbet er.  

 

Der er i analysen af Fiskbæk samt Rævså strækningen desuden arbejdet med et statusscenarie, 

der tager udgangspunkt i den nuværende udledningssituation for vandløbene dvs. udledning fra 

eksisterende kloakoplande/bassiner. 

 

I robusthedsanalysen er energiniveauet i vandløbet beregnet ved en såkaldt specifik stream po-

wer værdi (W/m2). Denne parameter indgår i analysen for at vise, hvor stor en energi vandløbet 

kan tåle inden der sker erosion. Der er tidligere gennemført en række studier i danske vandløb, 

der viser hvor stor en energi i vandløbet, der resulterer i ustabile forhold – det er her fundet, at 

der ved 35 W/m2 opstår en unaturlig stor ustabilitet. I robusthedsanalysen betragtes de 35 W/m2 

derfor som en grænse for hvornår, der begynder at være risiko for forøget erosion af vandløb 

med miljømæssigt negative følgevirkninger. 

 

En nærmere beskrivelse af stream power er vedlagt som appendiks til dette notat. 

 

Man skal være opmærksom på, at de beregninger, der ligger til grund for analysen er baseret på 

en stationær VASP-model, hvorved der ses på samtidig påvirkning fra alle udløb. Herunder er 

dæmpningen og udjævningen ned gennem vandløbene ikke taget med. Værdierne fra analysen i 

VASP vil være højere, end hvis der anvendes en dynamisk modeltilgang, og forskellen vil være 

større jo længere nedstrøms fra et udløbspunkt man befinder sig. Den stationære modeltilgang 

betyder også, at det her anvendte statiske analysekoncept, ikke tager højde for tidslige variatio-

ner i forbindelse med uforsinkede udledninger. 
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4. DATAGRUNDLAG 

De undersøgte vandløbsstrækninger omfatter hovedløbet i Fiskbæk, der er godt 3700 m langt, 

samt et mindre bynært, og ca. 350 m langt tilløb til den nordligste del af hovedløbet. Derforuden 

indgår en ca. 2000 m lang strækning af Rævså. Vandløbsstrækningerne med Fiskbæks udspring 

i den sydlige del af Malling til udløbet af Rævså i Norsminde Fjord, fremgår af figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Beliggenhed og stationering af Fiskbæk med øvre tilløb samt den nederste strækning med Rævså. 
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For at kunne gennemføre hydrauliske beregninger på et vandløb skal der anvendes dimensioner 

for vandløbet i form af tværsnitsprofiler (vandløbets form - dybde og bredde). I analysen er der for 

hovedløbet af Fiskbæk anvendt regulativdata fra høringsforslag til regulativ fra 2015 modtaget fra 

Aarhus Kommune. Det øvre tilløb, hvor der ikke foreligger regulativ eller opmåling, er dimensio-

neret ved at anvende tværsnit ud fra en digital højdemodel fra Geodatastyrelsen (0,4 m grid med 

25 cm ækvidistance, DVR90).  

 

Figur 3. De analyserede vandløbsstrækninger med topografisk opland, de nuværende og fremtidige byoplande fra hvilke 
der er regnet udledningspotentiale samt udløbspunkter. Landbrugsejendomme der er taget med i beregningerne er angi-
vet med grønt. 
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I forbindelse med analysen er der regnet med følgende rørførte strækninger af vandløbene: 

 

 Øvre tilløb til Fiskbæk: Rørført fra station 130 m til station 160 m, samt fra station 220 m 

til station 330 m med dimension Ø80 cm ved både ind og udløb for begge strækninger.  

 

 Hovedløb Fiskbæk: Rørført fra station 300 m til station 1100 m i dimension Ø70 cm. 

 

Figur 3 viser de oplande, der indgår i beregningerne. Vandløbsoplandet til Fiskbæk og Rævså er 

kortlagt på baggrund af en kombination af Orbicons vandskelsdatabase og en terrænanalyse af 

højdemodellen. 

 

Oplandsarealerne, som er benyttet til beregningerne af afstrømningen fra kloakerede byområder, 

er de totale kloakoplande, som fremgår af figur 3. Kloakoplande og udledningspunkter er baseret 

på oplysninger fra Aarhus Vand. I analysen er der taget højde for afledning fra både eksisterende 

og fremtidige byoplande. Figur 3 viser således status- og planoplande (hhv. lys blå og lys grøn 

farve) med udgangspunkt i de oplysninger der har foreligget fra Aarhus Vand. Der henvises desu-

den til udløbsskemaer fra spildevandsplanen vedlagt i bilag 1 (det skal bemærkes, at oplandene 

vest for Oddervej benævnt X015A-D er oplyst at være perspektivoplande hvor der kun foreligger 

begrænset information). Udledningen fra statusoplande er antaget at ske ved de anførte udløbs-

punkter i figur 3 (ligeledes oplyst af Aarhus Vand). Der har ikke foreligget endelig afklaring af ud-

løbspunkter for de aktuelle planoplande i forbindelse med analysearbejdet, hvorfor disse er vur-

deret af Orbicon ud fra strømningsveje mv. Udløbspunktet GU01 jf. figur 3 er således anvendt for 

planoplande benævnt X015A, G201A, G201B samt G203. Planoplandet G023 er antaget at ud-

lede til et punkt længere opstrøms, omkring station 180 m i Fiskbæk. De øvrige planoplande er 

antaget at udlede til det øvre tilløb i Malling.  

 

De anvendte oplande og udløbspunkter er afstemt med Aarhus Kommune inden analysearbejdet 

er påbegyndt, herunder er kun perspektivoplande beliggende syd for Tisetvej medregnet i analy-

sen. 

 

Endelig indgår der, efter ønske fra Aarhus Kommune, landbrugsejendomme med tagarealer af en 

vis størrelse – herunder er der foretaget en individuel vurdering af udledningspunkter i forhold til 

hver enkelt ejendom. 

 

Udledning fra landejendomme er i beregningerne forudsat neddroslet, hvilket sjældent vil være 

tilfældet i virkeligheden. Når man er helt i toppen af vandløbet, kan dette forhold sammen med 

andre uforsinkede udledninger (fra eksempelvis veje) have betydning, mens det længere ned-

strøms i vandløbet er uden, eller kun har svag, betydning. Udstrækning og varighed af vandløbs-

påvirkningen ved uforsinket udledning fra ejendomme i det åbne land vil kunne afklares gennem 

dynamisk beregning gennemført på eksisterende VASP data, men dette er ikke inkluderet i den 

screeningstilgang som robusthedsanalysen repræsenterer. 
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Orbicon har tidligere udarbejdet et revisions- og dokumentationsnotat vedr. karakteristiske af-

strømningsværdier i Aarhus Kommunes offentlige vandløb /1/. Vintermedianmaksimum afstrøm-

ningen for Fiskbæk blev jf. /1/ fundet på baggrund af værdier for station 27.06 Sander Enggård 

umiddelbart nedstrøms Odder by og på dette grundlag fastlagt til 84 l/s/km2. Det blev imidlertid 

vurderet, at lavere værdier var mere retvisende for Fiskbæk, som følge af at stationerne ned-

strøms Odder er påvirket af Odder By. Der er derfor som grundlag for robusthedsanalysen simu-

leret en naturlig oplandsafstrømning fra natur- og landbrugsarealer ved at anvende afstrømning-

sværdier fra den hydrometriske målestation 27.08 i Odder Å beliggende ved Fillerup opstrøms 

Odder By, hvor oplandsarealet overvejende er natur- og landbrugsarealer. Ud fra en bearbejd-

ning af disse data er hhv. sommer- og vintermedianmaksimumsafstrømning bestemt til hhv. 26 og 

64 l/s/km2. Værdierne (der i øvrigt er i overensstemmelse med de niveauer for maksimumsaf-

strømninger der tidligere er fundet for mindre vandløb, der løber til Aarhus Bugt), er således an-

vendt i analysen som udtryk for den naturlige afstrømning fra natur- og landbrugsarealerne. Af-

strømningsdata for Odder Å ved Fillerup er ligeledes anvendt for Rævså-oplandet.  

 

En anden væsentlig parameter i datagrundIaget er Manningtallet, der indgår i beregningerne for 

at simulere modstanden i vandløbet afhængigt af årstiden. Tilgangen i robusthedsanalysen er, at 

vælge en gennemsnitsbetragtning samtidig med et konservativt valg af Manningtallet. Der vil i 

praksis være lokale variationer af Manningtallet, der således ikke simuleres i analysen. I dette til-

fælde er der valgt en værdi på 22 for vintersituationen, hvilket vurderes at repræsentere maksi-

malt forekommende værdier i vinterperioden. Et højt Manningtal, og dermed en lav modstand i 

vandløbet, vil resultere i en høj vandhastighed og dermed en høj streampower værdi. Dette bety-

der igen, at beregningerne i analysen må betragtes som konservative i den forstand at de sikrer, 

at maksimale udledningsniveauer i forhold til erosionsrisiko i vandløbet ikke underestimeres.  

 

Manningtallet for sommersituationen i de aktuelle beregninger sat til 12. Et lavt Manningtal og 

dermed en høj modstand i vandløbet resulterer i en stor stuvning og dermed en høj vandstand. 

Orbicon vurderer, at den anvendte værdi er en rimelig gennemsnitsbetragtning der samtidig sik-

rer, at det maksimale udledningsniveau i forhold til risikoen for oversvømmelser ikke vurderes for 

lavt.  

 

Der er i analysen arbejdet med to baggrundsscenarier der skal simulere følgende situationer: 

 

1. Referencescenarie - Den naturlige tilstand uden udledning fra befæstede oplande (natur-

lig afstrømning fra vandløbsoplandet). 

2. Statusscenarie - Den nuværende tilstand svarende til udledning fra statusoplande jf. figur 

3 og eksisterende forsinkelsesbassiner (under forudsætning af, at bassinerne udleder 

som tilladt). 

 

Ved statusscenariet er der kigget på størrelsen af eksisterende bassiner og tilhørende oplande jf. 

spildevandsplanen (se også oversigten med forsinkede og uforsinkede udledninger i bilag 1).  

 

Værdierne som fremgår af Tabel 1 er baseret på oplysninger om bassinstørrelser og oplande jf. 

bilag 1, og på baggrund af spildevandskomiteens dimensioneringsregneark /2/ er der beregnet et 
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udledningsniveau for det enkelte bassin. Der er ved analysen foretaget kørsler med trinvist sti-

gende udledningsniveau udelukkende for statusoplande. Det er imidlertid ikke muligt med den 

stationære modeltilgang at simulere det præcise udledningsniveau for alle bassiner. Der er der-

for, med udgangspunkt i værdierne vist i Tabel 1, valgt et udledningsniveau på 1 l/s/ha som re-

præsentativt for den nuværende udledningssituation i vandløbssystemet, hvilket således er en 

gennemsnitsbetragtning. Nedstrøms bassiner med en faktisk udledning, der er større eller mindre 

end 1 l/s/ha, skal man således være opmærksom på, at det beregnede statusscenarie kan vise 

en større eller mindre påvirkning af vandløbet og de vandløbsnære arealer end det vil være tilfæl-

det i virkeligheden. 

 

Udløbsnr. Vandløb Bassin 

Bassin-  

volumen 

[m3] 

Udledning 

(n=1/5) 

[l/s/ha] 

GU10 Øvre tilløb til Fiskbæk Malling, Balskærvej 1637 1,1 

GU4 Øvre tilløb til Fiskbæk Malling 1100 1,2 

GU8A Fiskbæk Malling, Krekærvangen 4075 < 0,5 

GU9 Fiskbæk Malling øst f. jernbane (Starupvej) 2160 1,0 

Tabel 1. Beregnede udledningsværdier for eksisterende forsinkede udledninger til Fiskbæk og dennes øvre tilløb. Værdi-
erne er baseret på oplyste bassin og oplandsstørrelser jf. bilag 1, samt /2/. Det er antaget, at udledningen fra bassiner er 
minimum 5 l/s hvilket almindeligvis er tilfældet af hensyn til driften. 

4.1. Usikkerheder i data og analyse 

Robusthedsanalysen rummer en række usikkerheder, dels som følge af den stationære bereg-

ningstilgang og dels som følge af de antagelser, der indgår i det anvendte datagrundlag. Således 

er der f.eks. ikke indsamlet måledata med henblik på den specifikke analyse, men udelukkende 

udført beregninger på foreliggende data. Det er derfor vigtigt, at robusthedsanalysen betragtes 

som en screening af vandløbskapaciteten i hvilken en vis grad af usikkerhed må accepteres. For-

delen ved det anvendte koncept er til gengæld, at der relativt let tilvejebringes en viden om vand-

løbets kapacitet i forhold til udledning af regnvand – og på det niveau som er beskrevet i afgørel-

ser fra Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

Der kan i analysegrundlaget peges på nedenstående usikkerhedsfaktorer i forhold til det endelige 

resultat - her er listet med de elementer, der vurderes at have størst betydning øverst:  

 

1. Manningtal. 

Er antaget som gennemsnitsværdi for hele vandløbssystemet samt ud fra viden og erfa-

ringstal - ikke faktiske målinger. 

2. Naturlig afstrømning. 

Baseret på bedst mulige vurdering fra en nærliggende hydrometrisk målestation, der ikke 

er placeret i det aktuelle vandløb - herunder tages der ikke højde for afvigende afstrøm-

ningsforhold som følge af det konkrete oplands størrelse og hældning. 

3. Kloakoplande/udløbspunkter. 

Eventuel usikkerhed i den præcise lokalisering af udløbspunkter vurderes at have lille be-
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tydning, mens eventuelle fejl eller usikkerheder i arealopgørelsen for kloakoplande op-

strøms i systemet har større betydning. Vejvand indgår ikke i analysen, hvilket vurderes 

at være uden betydning for analysens konklusioner.  

4. Højdemodel.  

Har lille betydning, og primært for analyseresultater for private vandløbsstrækninger, hvor 

der ikke foreligger opmåling (øvre tilløb til Fiskbæk). Der er i dette tilfælde tale om åbne 

strækninger hvor højdemodellen er vurderet nøjagtig nok til at simulere vandløbsdimensi-

onerne, men der vil alt andet lige være størst usikkerhed i analyseresultatet for de private 

strækninger i forbindelse med højdemodellen. 

 

De antagne forudsætninger under punkt 1 og 2 vil konkret kunne betyde enten en overvurdering 

eller en undervurdering af det udledningsniveau der overskrider vandløbets kapacitet. Det vurde-

res i dette tilfælde, at de anvendte medianmaksimum værdier til simulering af naturlig afstrømning 

er lavt sat i forhold til de faktiske afstrømningsforhold i Fiskbæk. Tilsvarende vurderes Manning-

tallet højt sat i vintersituationen og lavt sat i sommersituationen. Disse forudsætninger betyder til-

sammen, at vandløbskapaciteten snarere vil undervurderes fremfor overvurderes i analysen. 

 

Endelig kan der som usikkerhedsfaktor peges på, at analysen ikke tager højde for skader på 

vandløbet som følge af uforsinkede udledninger, f.eks. fra landbrugsejendomme eller som følge 

af overløbshændelser. Der vil de pågældende steder introduceres en unaturlig bundsubstrat-dy-

namik i vandløbet, der ikke regulerer sig selv som under naturlige forhold. En overløbshændelse i 

fortiden kan have borteroderet grus og sten fra en delstrækning, og da vandløbet har et reguleret 

forløb, så vil der ikke blive tilført grus og sten fra de opstrømsliggende ånære arealer. Et eller 

flere overløb kan således have forårsaget de erosionsskader som kan observeres på en given 

strækning fremfor den nuværende neddroslede udledning af regnvand. Belastning af vandløbet 

som følge heraf vil ikke kunne udledes af analysens resultater i form af strækninger, hvor der ud 

fra de beregnede stream power værdier vurderes at være erosionsrisko. 

 

 

5. ANALYSERESULTATER  

5.1. Erosionsrisiko 

Den naturlige afstrømning i forhold til erosionsrisikoen (belyst ved stream power) er regnet som 

en vinter medianmaksimumafstrømning og et vinter Manningtal på 22. I forhold til erosionsrisiko 

er vandets hastighed den mest kritiske parameter. De højeste hastigheder opnås som regel om 

vinteren, hvor der er færre vand- og kantplanter til at skabe modstand i vandløbet, samtidig med, 

at der er en større vandføring. 

 

I figur 4 ses stream power værdier for de to scenarier der skal simulere hhv. den naturlige tilstand 

og den nuværende udledningssituation (udledning fra statusoplande). Det fremgår, at streampo-

wer værdierne ved afstrømning fra det naturlige opland varierer betydeligt langs med Fiskbæk 

(fra mindre end 5 W/m2 til mere end 30 W/m2). Herunder ses de laveste værdier langs rørlagte 

strækning mellem station 295 m og station 1070 m, ligesom energiniveauet naturligt er lavt i 

Rævså. Derudover observeres på figur 4 en strækning med højt energiniveau (station 2270 m – 

station 2720 m).  
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Ved en udledning på 1 l/s/ha fra statusoplandene (hvilket som tidligere nævnt her er antaget at 

svare til den nuværende tilstand af vandløbssystemet), ses ikke markante ændringer i streampo-

wer niveauerne, som fortsat er på mellem 5 og 30 W/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Kort med streampower værdier (W/m2) for de undersøgte vandløbsstrækninger ved hhv. referencescenariet der 
afspejler afstrømning fra det naturlige opland (linjerne til venstre/nederst) og nuværende udledning fra befæstede oplande 
i Malling (linjer til højre/øverst).  
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Figur 5 viser, i hvor høj grad energiniveauet øges for det samlede vandløbssystem ved at hæve 

udledningen fra både status- og planoplande trinvist fra 1 l/s/ha til 2 l/s/ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Kort med streampower værdier (W/m2) for de undersøgte vandløbsstrækninger ved forskellige udledningsni-
veauer. Farvelagte linjer længst til venstre/nederst viser situationen svarende til nuværende udledning (statusoplande). 
Øvrige linjer afspejler udledningsniveauer på hhv. 1,0 l/s/ha, 1,5 l/s/ha og 2,0 l/s/ha fra både status- og planoplande. Se 
også detailudsnit markeret med rød ramme.  
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På kortudsnittene i figur 6 er angivet på hvilke strækninger erosionsrisikoen øges fra ikke kritisk til 

kritisk niveau ved øget udledning. Analysen viser, at dette sker ved hhv. 1 l/s/ha 1,5 l/s/ha og 2,0 

l/s/ha afhængigt af hvilken strækning det drejer sig om.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 6. Detailudsnit jf. figur 5 med streampower værdier 
(W/m2) for udledningsniveauer fra 1,0 til 2,0 l/s/ha samt for 
referencesituation svarende til nuværende udledning (Sta-
tus). 

Der kan særligt peges på en strækning i Fiskbæk mellem station 1900 m og 2200 m (kortudsnit 

A) hvor streampower værdien overskrider 35 W/m2 når udledningen er 1 l/s/ha for både status og 

planoplande. Det skal dog tilføjes, at de specifikke streampower værdier på den pågældende 

strækning ikke overskrider 40 W/m2. 

1,0 l/s/ha 

A 

2,0 l/s/ha 

Status 

1,5 l/s/ha 

1,0 l/s/ha 

1,5 l/s/ha 

B 

2,0 l/s/ha 
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På to strækninger (station 1400 – 1650 m samt station 0 -100 m) længere opstrøms rammes det 

kritiske energiniveau i forhold til erosion først ved 2 l/s/ha som vist på kortudsnit A og B, figur 6. 

På strækningen mellem station 2800 m og 3000 m (længst nedstrøms på udsnit A) opstår det kri-

tiske niveau når udledningen øges fra 1 l/s/ha til 1,5 l/s/ha. 

 

Med henvisning til resultaterne vist i figur 6, skal forsinkede udledninger til Fiskbæk være mindre 

end 1 l/s/ha for helt at udelukke at der opstår unaturlig erosion, der har miljømæssigt negative 

konsekvenser – man skal dog være opmærksom på, at denne vurdering primært baseres på en 

enkelt ca. 300 m lang strækning, der ved analysen er afdækket som ”flaskehals” i forhold til ud-

ledning. For at hæve det maksimale udledningsniveau, kunne man derfor overveje, ved simple 

tiltag (f.eks. udlægning af sten og grus), at udvide kapaciteten på denne strækning, der gennem 

analysen er udpeget som mest kritisk. 

 

5.2. Oversvømmelsesrisiko 

Både vinter- og sommerkapacitet for de pågældende vandløbsstrækninger er undersøgt. Således 

er afstrømningen fra landbrugs- og naturarealer holdt konstant på hhv. en vinter- og sommerme-

dianmaksimumafstrømning, mens bidraget fra både status- og planoplande er trinvist øget. 

Figur 7 viser oversvømmelsesudbredelsen ved udledningsniveauer på op til 4 l/s/ha ved en som-

mersituation. Der kan observeres en markant oversvømmelse langs den nordlige del af hovedlø-

bet når udledningsniveauet hæves fra 3 l/s/ha til 4 l/s/ha. Dette skyldes, at der i VASP sker op-

stuvning som følge af rørlægningen på den markerede strækning. 

 

Der kan peges på to områder nedstrøms den rørlagte strækning, hvor der observeres oversvøm-

melse af de vandløbsnære arealer ved et lavere udledningsniveau end 4 l/s/ha. Dette fremgår af 

de to kortudsnit på figur 7. Det ses på begge disse strækninger, herunder umiddelbart inden udlø-

bet til Rævså, at vandspejlet overskrider brinkkoterne allerede ved en udledning på 1 l/s/ha.  

 

I vintersituationen viser analysen, at oversvømmelsesrisikoen er mindre, og udledningsniveauet 

fra byoplandene kan hæves til 2 l/s/ha på de tilsvarende strækninger inden der begynder at ske 

væsentlig oversvømmelse af de vandløbsnære arealer, som illustreret længst nedstrøms i Fisk-

bæk på figur 8. 

 

Det vurderes, at strækninger omkring, og nedstrøms, Pøel Skov er begrænsende for udlednings-

niveauet hvad angår risikoen for oversvømmelse af de vandløbsnære arealer. Baseret på analy-

sen skal udledningsniveauet ud fra en konservativ betragtning være mindre end 1 l/s/ha, idet en 

udledning på 1 l/s/ha vil medføre oversvømmelse på en disse strækninger i sommerhalvåret. 

 

Her skal man dog også være opmærksom på, at de nævnte strækninger hovedsageligt løber 

gennem områder (bl.a. skov/beplantning), hvor overløb til de nærmeste arealer ikke nødvendigvis 

er et problem. Her til kommer at en udledning på 1l/s/ha ikke i samme omfang vil berøre de vand-

løbsnære arealer i vinterhalvåret. 

 

 

B 
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Figur 7. Oversvømmelsesscenarier ved udledningsniveauer på op til 4 l/s/ha i en sommersituation (stort kort) – på de to 
kortudsnit hhv. øverst (station 1000 m – 1700 m) og nederst (station til 2200 m – 3700 m) ses oversvømmede arealer ved 
et udledningsniveau på 1 l/s/ha fra både status- og planoplande sammen med referencescenarier for hhv. afstrømning fra 
det naturlige opland (Reference 1) og for den nuværende udledningssituation (Reference 2). De undersøgte vandløbs-
strækninger er fremhævet med sort streg – rørlagt strækning nordligt i hovedløbet fremhævet med prikket signatur. 
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Figur 8. Oversvømmelsesscenarier i en sommersituation (til venstre) og en vintersituation (til højre) ved forskellige udled-
ningsniveauer til 3 l/s/ha inden udløbet til Rævså. 

 

5.3. Tilsyn 

Som opfølgning på analyseresultaterne bør der udføres jævnlige tilsyn på de strækninger, der jf. 

figur 6 og 7 vurderes som de mest udsatte i forbindelse med øget udledning fra kloakoplandene. 

Der peges i den forbindelse primært på strækninger omkring og nedstrøms Pøelskov. Herunder 

observeres eventuelle muligheder for at øge robustheden af vandløbet, særligt på strækningen 

mellem station 1900 m og station 2200 m.  

 

Tilsvarende anbefales tilsyn af de arealer, der jf. analysen er udsatte for oversvømmelser, herun-

der opsætning af skalapæle og løbende observation af vandstanden – eller om muligt online mo-

nitering gennem en vandstandslogger. Dette vil, i kraft af bl.a. en større viden om den lokale vari-

ation i afstrømning og Manningtal, kunne medføre en væsentlig forbedring af grundlaget for be-

regninger af udledningernes påvirkning af Fiskbæk. 

 

5.4. Scenarier ved ekstreme regnhændelser 

Der er foretaget en analyse af Fiskbæk i forhold til meget høje udledninger, med det formål at si-

mulere afledning fra de befæstede arealer ved ekstreme regnhændelser. Dette er ligeledes fore-

taget som stationære beregninger af vandspejlet i VASP ved trinvist at øge afstrømningen fra de 

befæstede arealer, mens afstrømningen fra det øvrige opland er fastholdt på et, i denne sam-

menhæng, fast lavt niveau. Der er i disse beregninger anvendt sommermedianmaksimum på 26 

l/s/km2 som baggrundsafstrømning og et manningtal svarende til en sommersituation.  

 

Figur 9 viser oversvømmelsesscenarier for udvalgte afstrømningsniveauer på op til 100 l/s/ha. 

Nedenfor er der gennemgået en række overvejelser, som er gjort i forhold til at kunne beskrive, 
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hvilket udledningsniveau der svarer til en fremtidig 100 års hændelse i Fiskbæk. Det er som ud-

gangspunkt antaget, at alle udløb er neddroslet svarende til en 10 års hændelse med et udløb på 

3 l/s/ha. 

 

1) For udløb på 3 l/s/ha fra det samlede befæstede areal i oplandet til Fiskbæk (102 ha ved 

35 % befæstelse) er der vha. Spildevandskomiteens dimensioneringsregneark ver. 4.1 

/2/ udregnet et nødvendigt bassinvolumen for at tilbageholde en 10 års hændelse uden 

overløb (klimafaktor 1,3). 

2) For en 100 års nedbørshændelse (klimafaktor 1,3 og 4 timers varighed) er der beregnet 

et samlet regnvandsvolumen ved afstrømning fra det befæstede opland på 102 ha. Ved 

udløb svarende til 3 l/s/ha er der i teorien etableret ca. 42.000 m3 bassinvolumen, hvilket 

som minimum er fyldt op efter 2 timers nedbør. Det betyder, at bassinerne går i overløb 

og den resterende vandmængde løber uforsinket i Fiskbæk. Middelintensiteten af den re-

sterende regn er 56 l/s/ha eller 5600 l/s/km2, hvilket svarer til en ”120-minutters intensi-

tet”. 

 

Det er på baggrund af ovenstående afstrømningsværdi på 56 l/s/ha antaget at udbredelsen af 

vandspejlet i ådalen ved 60 l/s/ha jf. figur 9 afspejler en 100 års hændelse. Det kan diskuteres, 

om hele oplandet bidrager med 56 l/s/ha efter de første 2 timers regn, men ved denne antagelse 

er der opnået en konservativ værdi for udledningsniveauet. 

 

Det er desuden væsentligt, at være opmærksom på, at der som følge af den stationære bereg-

ningstilgang, ikke er volumenbalance i beregningerne, dvs. at der ikke er sammenhæng mellem 

volumen i de oversvømmede områder og den vandmængde der rent fysisk kan genereres ud fra 

oplandet. Beregningerne kan således ikke eftervise at der udledes vand nok fra byen til at flyde til 

de ånære lavninger og resultatet skal derfor først og fremmest betragtes som en visualisering og 

kortlægning af områder, der kan indgå i en bruttoliste over mulige klima-oversvømmelsesområ-

der.  

 

Det bemærkes desuden, at der med ovenstående tilgang er opnået et middelresultatet der alt an-

det lige underestimerer vandspejlet i vandløbets øvre del og overestimerer dette i den nedre del. 
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Figur 9. Estimerede over-
svømmelsesarealer i forbin-
delse med klimahændelser 
baseret på stationære bereg-
ninger i VASP. Fiskbæks 
hovedløb er fremhævet med 
sort streg, rørlagt strækning 
er fremhævet med stiplet 
signatur. 
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Det fremgår af figur 9, at størstedelen af ådalen vil blive oversvømmet ved en afstrømning på 20 

l/s/ha. Omkring Pøelskov og nedstrøms herfor, vil noget større arealer blive påvirket ved 60 

l/s/ha, mens de arealer der oversvømmes yderligere ved et afstrømningsniveau på 100 l/s/ha er 

begrænsede. Bedømt ud fra analyseresultatet vil der ved ekstreme regnhændelser primært være 

tale om oversvømmelser af arealer med skov og marker langs ådalen. Der kan peges på to ma-

trikler der oversvømmes ved en hændelse svarende til et afstrømningsniveau på 60 l/s/ha, hhv. 

ved det nedlagte rensningsanlæg Synnedrupvej 61 og ved ejendommen Skovgård, Synnedrupvej 

60, men i ingen af disse tilfælde er bygninger berørt. 

 

5.5. Mulighed for tilbageholdelse af vand i oplandet 

På figur 10 er de berørte arealer i forbindelse med oversvømmelser under en hændelse svarende 

til 60 l/s/ha angivet. Figuren afspejler dels hvor der er risiko for oversvømmelse og dels hvor der 

vil være mulighed for at tilbageholde vandet. Egentlig beregning af opmagasineringsvoluminer vil 

kræve opstilling af en dynamisk model, hvor vandbalancen indgår som en væsentlig parameter 

for bestemmelse af udbredelsen af skybrudsvand. Figur 10 må derfor kun opfattes som vejle-

dende i forhold til opmagasinering af regnvand. 

 

Der kan peges på arealer umiddelbart nedstrøms den rørlagte strækning samt omkring Pøelskov, 

hvor der kan være mulighed for en vis vandtilbageholdelse, men det fremgår også af figur 10, at 

der overordnet er tale om en veldefineret ådal med begrænsede muligheder for vandudbredelse 

og opmagasinering med henblik på at opnå en gavnlig effekt på nedstrømsliggende strækninger. 

Som det også fremgår af beskrivelserne vedrørende erosionsrisiko, er energiniveauet i vandløbet 

naturligt højt omkring Pøelskov og umiddelbart nedstrøms herfor. Herunder findes en reguleret 

strækning (stenkiste) hvor vandet i forbindelse med ekstreme hændelser og overløb vil opnå stor 

hastighed med risiko for at forringe dyrelivet i Fiskbæk. 

 

På baggrund af analyseresultaterne for ekstreme regnhændelser synes erosionssikring af de 

mest sårbare strækninger i Fiskbæk umiddelbart at være et mere oplagt virkemiddel end inddra-

gelse af de vandløbsnære arealer til vandtilbageholdelse. Erosionssikringen kunne ske ved en 

gensnoning af regulerede strækninger kombineret med udlægning af grus og sten. Derved vil 

vandets kræfter ved store afstrømninger omsættes i en naturlig erosions- og sedimentationsdyna-

mik i en stabil vandløbsform. 
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Figur 10. Estimeret over-
svømmelsesscenarie ved 
et afstrømningsniveau på 
60 l/s/ha. Fiskbæks ho-
vedløb er fremhævet med 
sort streg, rørlagt stræk-
ning med stiplet signatur. 
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6. KONKLUSION OG ANBEFALINGER 

På baggrund de forudsætninger der er opstillet ved kapacitetsanalysen, indikeres at den nuvæ-

rende udledning, svarende til statusoplande for Malling, ikke giver anledning til større oversvøm-

melser af de vandløbsnære arealer end det er tilfældet ved afstrømning fra det naturlige opland. 

Der kan heller ikke, i den nuværende udledningssituation, siges at være fare for at vandløbenes 

sider og bund udsættes for erosion. Dog ses der på en strækning af Fiskbæk høje energiniveauer 

både ved afstrømning fra det naturlige opland og ved den nuværende udledningssituation, der 

ikke umiddelbart giver anledning til erosion eftersom strækningen er reguleret med en stenkiste. 

Sidstnævnte bør dog bekræftes ved en besigtigelse.  

 

Indregnes de forventede fremtidige byoplande, viser analysen, at der på en strækning umiddel-

bart nedstrøms den rørlagte strækning i Fiskbæk, dvs. omkring Pøelskov vil forekomme øgede 

oversvømmelser ved en udledning på 1 l/s/ha, hvilket også er tilfældet umiddelbart inden udløbet 

til Rævså. På baggrund af analyseresultatet vurderes udledningsniveauet at skulle holdes under 

1 l/s/ha, hvis oversvømmelse af ånære arealer helt skal undgås. 

 

I forhold til erosionsrisikoen viser analysen at der ved et udledningsniveau på 1 l/s/ha nås et ni-

veau, der vurderes kritisk langs en ca. 300 m lang slynget strækning umiddelbart nedstrøms Pø-

elskov.  

 

Sammenfattende vurderes både risiko for oversvømmelse og erosion at være begrænsende fak-

torer for udledning til Fiskbæk. I kommunens sagsbehandling anbefales det, i forbindelse med ud-

ledningstilladelser, at tage udgangspunkt i en udledning fra byoplande der er mindre end 1 l/s/ha 

– med mindre oversvømmelser på en enkelte strækninger kan accepteres og der foretages erosi-

onssikring af en enkelt strækning samt at denne strækning tilses jævnligt efterfølgende. Potentia-

let for at anvende de vandløbsnære arealer til vandtilbageholdelse vurderes at være begræn-

sede, og dermed vil der være risiko for at overskride kapaciteten af vandløbsstrækninger i Fisk-

bæk, særligt i forbindelse med ekstreme hændelser. Da den samlede vurdering af maksimalt ud-

ledningsniveau bl.a. tager udgangspunkt i den nævnte sårbare, samt den regulerede, vandløbs-

strækning, anbefales det, at screeningen suppleres med en besigtigelse af de faktiske fysiske og 

miljømæssige forhold. 

 

Det anbefales generelt, at placere fremtidige udløb nedstrøms de mest sårbare strækninger som 

er identificeret ved analysen. I praksis vil der imidlertid være tale om en afvejning af mulighederne 

for en hensigtsmæssig og relativ bynær placering af udløb og sikring af Fiskbæk på de sårbare 

strækninger nedstrøms herfor. Der kan i den forbindelse henvises til Aarhus Kommunes planer 

om genåbning af den rørlagte del af vandløbet og de mulige virkemidler der vil være knyttet til 

dette projekt. Ved planlægningen af udløb er det samtidigt vigtigt at være opmærksom på, at der 

også i fremtiden tilledes vand til den øvre del af Fiskbæk for at sikre, at de naturlige afstrømnings-

forhold i vandløbet opretholdes. 

 

Nærværende undersøgelse er foretaget til et detaljeringsniveau, og med en usikkerhed i bereg-

ningerne, som Orbicon vurderer er acceptabel i forhold til at Aarhus Kommune kan tildele ansø-

gere en udledningstilladelse. De usikkerheder, der indgår i beregningerne er primært relateret til 
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det anvendte Manningtal og afstrømningsværdier. De værdier, der er anvendt i undersøgelsen, 

har en kvalitet, der svarer til hvad der er normalt anvendes i konsekvensvurderingen af naturgen-

opretningsprojekter, vandløbsreguleringsprojekter og regulativkontrol-sager hvorfor Orbicon vur-

derer at det er et tilfredsstillende niveau for datakvalitet. 

 

Såfremt en ansøger, eller kommunen selv, søger om udledning af større vandmængder end an-

befalet i nærværende analyse, bør ansøgningen suppleres med en undersøgelse der har et hø-

jere detaljeringsniveau, og som kan dokumentere at udledningen ikke giver anledning til hyppi-

gere eller større oversvømmelser end der vil forekomme fra vandløbenes naturlige opland. En så-

dan undersøgelse kan omfatte en egentlig bestemmelse af den lokale Manningtalvariation og det 

lokale afstrømningsregime. 

 

Det anbefales, at kortlægningen af mulige vandtilbageholdelsesmuligheder i nærværende under-

søgelse alene betragtes som en screening, idet den netop mangler massebalanceberegningen. 

Hvor stor en del af de ånære arealer, der vil og bør oversvømmes af en ekstremhændelse, kan 

kun bestemmes korrekt ved en dynamisk beregning. Omvendt kan den nuværende kortlægning 

anvendes til at udelukke regnvand som årsag til oversvømmelser, hvis disse observeres udenfor 

de arealer som her er afgrænset i forbindelse med ekstreme regnhændelser.  
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Robusthedsanalyser – stream power 

 

 

APPENDIKS – STREAMPOWER 
 

Der henvises i det følgende til kildelisten nedenfor med videnskabelige artikler på 

området.  

 

Grundlæggende anvendes stream power som et udtryk for den fysiske påvirkning 

af vandløbsbunden. 

 

I 60-erne og 70-erne introducerede flere forskere, men primært Bagnold, specifik 

stream power (energipåvirkning pr. arealenhed af vandløbsbunden) som et udtryk 

for den forventede sedimenttransport ved en given vandføring. [Bagnold 1977] 

viste, at der er en sammenhæng mellem sedimenttransporten og stream power 

og lavede en empirisk relation baseret på laboratorieforsøg. Igennem disse 

undersøgelser fandt han frem til, at der er en kritisk stream power (tærsklen for 

sedimentbevægelse), hvor overskridelse medfører risiko for erosion. Bagnold 

introducerede to måder at beregne den specifikke stream power på, den ene blev 

dog udsat for en del kritik, mens den anden er den, der benyttes i dag:  Specifik 

stream power udtrykkes her som bundforskydningsspændingen (Ƭ) multipliceret 

med gennemsnitsvandhastigheden (vm), hvorved der bestemmes en stream 

power værdi over en given strækning.  

 

Der er flere måder at bestemme erosionsrisikoen på end gennem stream power, 

og blandt andre kendte metoder er Shields parameter. Fordelene ved stream 

power sammenlignet med Shields parameter er, at det er muligt at beregne 

stream power baseret på kun nogle få overordnede parametre, uden at det er 

nødvendigt at beskrive specifikke flowdynamikker i vandløbsprofilet. De 

nødvendige parametre i forhold til stream power kan bestemmes på baggrund af 

terrændata, eller med udgangspunkt i opmålte profiler af i vandløbet samt 

karakteristiske afstrømninger foruden størrelsen af afvandingsområderne, der 

bidrager til specifikke punkter i vandløbet. 

 

I [Kingston 1999] beskrives stream power som potentiel energi, som gradvist 

omdannes til kinetisk, da den strømmer nedstrøms. Således er den specifikke 

stream power et udtryk for mængden af potentiel energi omdannet til kinetisk 

energi pr. enhed bundareal af vandløbet. [Bagnold 1977], [Ferguson 2005] og 

andre henviser også til den totale stream power, som den samlede 

energimængde over en vandløbsstrækning. Denne værdi beregnes på omtrent 

samme vis som den specifikke stream power, men uden at dividere med 

profilstørrelsen. I de fleste tilfælde er den specifikke stream power den foretrukne 

tilgang, f.eks. fordi den ifølge [Brookes 1984] har tendens til at eliminere 

skalaeffekten som følge af forskellige størrelser af vandløbene, idet profil- 

størrelsen medregnes. 

 

Som beskrevet, er der således flere måder at beregne risikoen for erosion i et 

vandløb, og der er mange meninger om, hvilke metoder, der giver det bedste 
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billede – bl.a. [Habersack, et al 2008] argumenterer for, at det er den specifikke 

stream power der giver det bedste resultat, men der kan også findes artikler der 

argumenterer for, at en anden metode er bedre. Udfordringen her i Danmark er 

dog primært, at der er lavet meget få forsøg på danske vandløb og lignende 

lavlandsvandløb.  

 

I [Brookes 1984] præsenteres en række studier af, hvor stor en energi i 

vandløbet, der resulterer i ustabile forhold i danske og britiske vandløb – 

svarende til forhold, hvor der sker erosion i vandløbet, og vandløbet dermed 

ændrer profil. Resultatet af disse undersøgelser var, at der var en klar tendens til, 

at vandløbet blev ustabilt ved stream power-værdier på mere end 35 W/m2 (figur 

1). Derfor anvendes der i forbindelse med robusthedsanalyser en maksimal 

acceptabel grænse for stream power-værdien på 35 W/m2, som det kritiske 

stream power-niveau. Udgangspunktet er således, at der vil opstå erosion, når 

denne værdi overskrides.  

 

 
Figur 1. Resultatet af en undersøgelse af sammenhængen mellem stream power og erosion i danske 
vandløb. De gule firkanter markerer vandløb, der udviser tegn på erosion (fra [Brookes 1984]). 

 

Den kritiske stream power på 35 W/m2 refererer imidlertid til regulerede vandløb, 

som er anlagt med et åbent profil. Det vil sige vandløb, som er rettet ud og ikke 

længere slynger sig naturligt. Mange steder, hvor vandløbene enten er 

uregulerede, eller hvor profilet er låst fast af sten og trærødder, vil der i den 

naturlige referencesituation til tider kunne opleves stream power-værdier på mere 

end 35 W/m2 uden, at det medfører en erosion, der ændrer vandløbenes dybde-
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bredde forhold. Det må derfor forventes, at den kritiske stream power værdi ligger 

højere på disse strækninger. Bl.a. dette emne undersøges nærmere i forbindelse 

med et igangværende forskningsprojekt ”Konsekvensvurdering ved påvirkning af 

vandløb” [Thomsen 2016]. 

 

Kilder 
Bagnold, R. A., 1966. An Approach to the Sediment Transport Problem From 

General Physics – Physiographic and Hydraulic Studies of Rivers. Geological 

Survey Professional Paper 422-I. 

 

Bagnold, R. A., 1977. Bed Load Transport by Natural Rivers. Water Resource 

Research Vol. 13, No. 2.   

 

Brookes, A., 1984. Recommendations Bearing on the Sinuosity of Danish Stream 

Channels: consequences of realignment, spatial extent of natural channels, 

processes and techniques of natural and induced restauration. National Agency 

of Environmental Protection. 

 

Ferguson, R. I., 2005. Estimating critical stream power for bedload transport 

calculations in gravel-bed rivers. Geomorphology 70 (2005) 33-41.  

 

Habersack, H., Seitz, H., Laronne, J. B., 2008. Spatio-temporal variability of 

bedload transport rate: analysis and 2D modelling approach. Geodinamica Acta 

volume 21, 2008 – issue 1-2. 

 

Kingston, A. D., 1999. Downstream variation in stream power. Geomorphology 20 

(1999) p. 293-306.  

 

Thomsen, A. T. H., 2016. Intelligent styring af udledninger. Konsekvensvurdering 

ved påvirkning af vandløb – Nyt koncept. 3-årigt erhvervs Ph.D. forløb v. Anja 

Thrane Hejselbæk Thomsen, Aalborg Universitet/Orbicon. 2015 – 2018. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1 
 

Udløbsskemaer Fiskbæk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



NIRAS A/S

Østre Havnegade 12

9000 Aalborg

T: +45 9630 6400

D: 96306588

E: rbn@niras.dk

www.niras.dk

CVR-nr. 37295728

Tilsluttet FRI

1

Notat

Aarhus Vand A/S

AAV Byggemodning, Krekærlundsvej

Dimensionering af åbne kanaler

1 Indledning
I nærværende notat beskrives regnvandshåndteringen i etape 1 ved 

byggemodningen ved Krekærlundsvej. Notatet indeholder en overordnet 

beskrivelse af hele området, men det er udelukkende for etape 1, der er regnet 

endelige dimensioner, krydsningsløsninger mm.

Hele byggemodningen dækker over rammeområde 31.05.15 BO og 31.05.21 BO 

jf. kommuneplanen for Aarhus Kommune. På figur 1.1 ses en skitsering af den 

fremtidige bebyggelse af området samt en markering af etape 1. I forbindelse med 

udarbejdelse af projektet er der ændret lidt i bebyggelse, placering af stier, 

endelig udbredelse af bassiner mm, hvorfor den viste tegning ikke stemmer helt 

overens med det endelige projekt.
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Figur 1.1: Illustration af 
bebyggelse mm i 
byggemodningsområdet samt 
en markering af etape 1.

Den endelige udformning af 
området afviger i mindre grad 
fra den viste tegning.
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2 Eksisterende forhold

2.1 Fredninger og naturbeskyttelse
På figur 2.1 ses de beskyttede elementer der er i hele området. Den brede grønne 

kile er registreret som §3-beskyttet eng. Derudover er der en §3-beskyttet sø i det 

nordøstlige hjørne af området. Der skal etableres en hovedgrøft gennem det §3-

beskyttede område, ligesom den §3-beskyttede sø er planlagt benyttet til 

forsinkelse af overfladevand. Det vil være nødvendigt med ansøgning om 

dispensation fra Naturbeskyttelsesloven for at få tilladelse til dette. 

I projektområdet er der registreret beskyttede sten- og jorddiger. Nogle af disse 

ligger i skel mellem de enkelte nye matrikler og kan måske bibeholdes. Andre 

ledes gennem de nye matrikler samt planlagte veje, hvorfor det vil være 

nødvendigt med ansøgning om dispensation.

Projektområdet er beliggende indenfor område registreret som område med

drikkevandsinteresse.

2.2 Eksisterende strømningsveje
På figur 2.2 ses en illustration af eksisterende strømningsveje samt bluespot i 

samt omkring den nye byggemodning. Som det ses er der i det nordøstligste 

hjørne af området et stort bluespot, hvorfor det er vigtigt at sikre, at boliger der 

etableres her ikke oversvømmes. 

Mod nord og syd, markeret med grøn på figuren, sker der et tilløb fra det 

omkringliggende området. Det er pt. ikke afklares, hvorvidt området skal kunne 

håndtere tilstrømmende overfladevand fra disse områder. 

Mod vest er der, med gul, markeret et tilløbspunkt for en kommende 

byggemodning. Derudover er det topografiske opland til det bluespot der er 

placeret inde i oplandet illustreret. Det antages, at overfladevandet fra en 

kommende byggemodning her, efter forsinkelse, skal lede overfladevand gennem 

området.

Figur 2.1: Angivelse af §3-
beskyttet natur i området 
samt beskyttede sten- og 
jorddiger.
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3 Håndtering af overfladevand
Overfladevandet skal håndteres på terræn via åbne systemer. Overfladevandet 

transporteres, og nedsiver delvis, i åbne kanaler langs alle veje. Overfladevandet 

ledes ned til tre forsinkelsesbassiner, inden udledning til recipienten, Fiskbæk. 

Under de enkelte åbne grøfter etableres en drænledning som sikrer tørholdelse af 

vejprofilet, ligesom omfangsdræn fra de enkelte bygninger tilkobles. 

I det følgende kommer en generel beskrivelse af de forskellige 

regnvandshåndteringselementer; åbne kanaler, forsinkelsesbassiner samt dræn.  

3.1 Åbne kanaler
Der etableres åbne kanaler langs alle boligveje samt langs stamvejen gennem 

området. For at lede disse grøfter ned til forsinkelsesbassinerne etableres der 

hovedgrøfter langs større stier samt gennem nogle af de grønne områder. På figur 

3.1 ses en illustration af de åbne kanaler gennem hele området. Der etableres, 

som det ses på figuren, også enkelte rørstrækninger, hvor det pga. terrænet ikke 

er muligt at lade overfladevandet via terræn uden store reguleringer. 

Enkelte strækninger er, jf. figur 3.1, navngivet Arkitekt udformning, disse 

strækninger skal etableres som åbne forløb der snor sig, giver anledning til små 

permanente vandspejl mv.

Figur 2.2: Illustration af 
eksisterende strømningsveje 
samt bluespot.
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På figur 3.2 ses de grøfter der etableres i forbindelse med etablering af etape 1.

De enkelte veje har ensidigt fald og overfladevandet ledes via vejprofilet ned i den 

åbne kanal langs vejen. Alt efter de eksisterende terrænforhold på de enkelte 

matrikler, afvander matriklen ned til hovedgrøften, til den åbne kanal langs stam-

eller boligvejene eller direkte ned i forsinkelsesbassinet. Denne løsning vælges for

at undgå mest mulig terrænregulering. En illustration af løsningen, for et mindre 

område, ses af figur 3.3. 

Figur 3.1: Illustration af 
åbnekaner samt rør der 
etableres i hele området.

Figur 3.2: Visning af åbne 
kanaler der etableres i etape 
1. 
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Alle krydsninger der vil ske i etape 1, er markeret på figur 3.4. Kanalen langs 

boligvejene skal krydse alle indkørsler til de enkelte matrikler, denne krydsning vil 

ske i enten linjedræn eller lukket rør. Derudover sker der flere stede ske en 

krydsning af selve vejen. Disse krydsninger sker enten via linjedræn eller under en 

vejbro. Hvor krydsningen sker under en vejbro, forsætter det åbne kanaltværsnit i 

samme dimension. Derudover sker nogle krydsninger i et lukket rør, men hvor 

selve rørstrækningen forsætter videre efter krydsningen.

En beregning af de nødvendige dimensioner på de enkelte kanaler samt 

krydsninger fremgår af kapitel 6.

Figur 3.3: Illustration af 
strømning fra et boligområe.

Figur 3.4: Markering af 
krydsninger i forbindelse med 
etape 1.
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3.1.1 Tværsnit af kanaler
Der arbejdes med forskellige tværsnit for de åbne kanaler. Alle kanaler har en 

bundbredde på 0,3 m jf. Aarhus Kommunes LAR-metodekatalog for render og 

grøfter fra oktober 2011. Derudover etableres de alle med anlæg 1:2

På figur 3.5 ses en skitse af de åbne kanaler. Af tabel 3.1 ses sammenhængen 

mellem bredde og højde.

Bredde Højde

1,5 m 0,30 m

2,0 m 0,425 m

2,5 m 0,55 m

3,0 m 0,675 m

3,5 m 0,800 m

4,0 m 0,925 m

4,5 m 1,05 m

Ud over disse tværsnit vil enkelte strækninger blive udformet med snoninger, 

vandhuller mv, for at give en større rekreativ værdi. 

3.2 Forsinkelsesbassiner
På figur 3.6 ses en opdeling af området i forhold til, i hvilket bassin 

overfladevandet forsinkes. I tabel 3.2 ses total oplandsstørrelse samt befæstet 

areal for de enkelt områder. Bassin 2 modtager overfladevand fra opland 1, dog 

forsinket i bassin 1, samt fra opland 2. 

På figur 3.6 er markering af etape 1 også illustreret. Som det fremgår, skal hele 

oplandet fra etape 1, forsinkes i forsinkelsesbassin 1. Det er dog ikke hele 

oplandet til bassin 1 der etableres i forbindelse med etape 1, men 

forsinkelsesbassinet etableres med en dimension der også kan håndtere 

overfladevand fra den resterende del af det opstrøms opland.

Tabel 3.1: Bredde / 
højdeforhold for de enkelte 
åbne kanaler.

Figur 3.5: Skitsering af åben 
kanal.
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Der er krav fra myndigheden omkring, at overfladevandet skal forsinkes til 1 

l/s/ha inden udledning til recipient. Dvs. at udledningen fra bassin 2 og 3 skal 

være på hhv. 23,3 l/s og 3,9 l/s, se de totale arealer af tabel 3.2. Der er ingen 

krav til, hvad overfladevandet fra etape 1 skal forsinkes til, inden det ledes vider 

til bassin 2. 

Total areal (inkl. grønne områder)
[ha]

Område 1 14,9

Område 2 8,4

Område 3 3,9

Bassin 1 etableres med et samlet magasineringsvolumen på ca. 2.160 m3 og 

etableres som et tørt bassin med drænrør under. Disse drænrør leder vandet til et 

bygværk hvor det forsinkes til 1,2 l/s/ha. Bassinet etableres med 30 cm filtermuld. 

Filtermulden skal have en nedsivningsevne på minimum 2,7 * 10-5 m/s, for at 

kunne aflede 18 l/s, svarende til 1,2 l/s/ha.

For at formindske hyppigheden af oprensning af selve bassinet, etableres mindre 

forbassiner med permanent vandspejl inden indløb fra kanalerne. 

Når byggemodningen er færdigetableret skal udløbet fra bassin 1, via en åben 

kanal, ledes ned til forsinkelsesbassin 2, se figur 3.1 og figur 3.6. Det er pt. ikke 

afklaret hvor vidt det eksisterende bassin, placeret ved bassin 2 skal udvides eller 

om der skal etableres et nyt ved siden af. Men kanalen frem til bassin 2 samt selve 

bassinet etableres først i forbindelse med etape 2, hvorfor udløbet fra bassin 1, i 

en periode på ca. 2 år, vil blive ledt direkte ud i det §3-beskyttede engområde. 

Tabel 3.2: Angivelse af total 
areal opstrøms de enkelte 
bassiner.

Figur 3.6: Illustration over 
hvilke områder der forsinkes i 
hvilke bassiner. Nogle 
bassiner modtager 
overfladevand fra flere 
områder.
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4 Modelopbygning
Til dimensionering af de åbne kanaler samt forsinkelsesbassinerne opbygges en 

hydraulisk model i MIKE URBAN.

4.1 Oplandsbeskrivelse
Befæstelsesgraden er jf. lokalplan 1020 fastsat til 25 % for byggefelter med åben 

lav bebyggelse og 40 % for byggefelter med tæt lav bebyggelse. 

Bebyggelsesprocenterne jf. tillæg nr. 98 til Kommuneplan 2013 for Aarhus 

Kommune er dog angivet til 30 % for den enkelte ejendom og 40 % for arealer til 

rækkehuse, etageboliger og lign. Da en befæstelsesgrad på 25 % vurderes som 

værende lav, benyttes værdierne angivet i tillægget til kommuneplanen. Den

benyttede befæstelsesgrad for de enkelte boligområder ses af figur 4.1. 

Befæstelsesgraden for veje er sat til 100 %. 

4.2 Randbetingelser

4.2.1 Åbne kanaler
De åbne kanaler skal dimensioneres så de kan håndtere en 5 års hændelse. 

Derudover skal det eftervises, at systemet kan håndtere en 50 års hændelse, her 

må vej- og stiprofilerne dog godt tages i brug. 

Der benyttes en CDS-regn, udleveret af Aarhus Vand, til dimensionering af 

kanalerne. Ved 5 års hændelsen benyttes et sikkerhedstillæg på 1,56 (klima = 1,3 

og usikkerhed =1,2). Ved 50 års hændelsen benyttes et samlet sikkerhedstillæg

på 1,62 (klima = 1,35 og usikkerhed = 1,2).  

Ved dimensionering til 50 års hændelsen medtages de grønne arealer med en 

befæstelsesgrad på 100 %. Det antages dog, at overfladevand svarende til en 5 

års hændelse vil nedsive i de grønne områder, og resten vil afstrømme til 

regnvandssystemet. Dette modelleres ved at generere en tilpasset CDS regn hvor 

regndybden ved 5 års hændelsen trækkes fra 50 års hændelsen. Den tilpassede

CDS regn benyttes for de grønne områder og den almindelige 50 års CDS regn 

benyttes på de øvrige befæstede flader.

Figur 4.1: Befæstelsesgrad 
der er benyttet i beregningen 
for de enkelte områder. 
Befæstelsesgraden for vejene 
er fastsat til 100 %. 
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4.2.2 Forsinkelsesbassiner
Bassiner fungerer som forsinkelsesbassiner. Det nødvendige 

magasineringsvolumen beregnes ud fra, at der må ske overløb én gang hvert 10. 

år. Her benyttes et sikkerhedstillæg på 1,2.

Gentagelsesperiode for bassinet beregnes med en historisk regnserie i MIKE 

URBAN. Der benyttes en regnserie fra Viby Renseanlæg som varer 33,9 år, når 

perioder med nedbrud er fratrukket.

4.2.3 Nedsivning fra åbne kanaler
Den nedsivning der vil ske fra de åbne kaneler i forbindelse med transport 

medtages ikke i modellen. Dette vil betyde, at kanalerne evt. bliver lidt større end 

nødvendigt, men det vurderes som værende begrænset hvor stor betydning 

nedsivningen vil have på den nødvendige dimension.

En stor del af det der nedsiver vil blive transporteret ned til forsinkelsesbassinerne 

via de underliggende drænledninger hvorfor, det ikke har nogen væsentlig 

betydning for dimensionen af bassinerne, om nedsivningen medtages. 

4.2.4 Afstrømning fra omkringliggende areal
I modellen medtages der en konstant vandføring på 3 l/s til den hovedgrøft, se 

figur 3.1, der går fra den vestligste områdeafgrænsning og videre mod øst. Denne 

afstrømning svarer til en afstrømning på 1 l/s/ha fra en kommende byggemodning 

placeret vest for området. Den endelige udbredelse af denne byggemodning 

kendes ikke, så arealet er fastlagt ud fra det topografiske opland. Oplandspunkt 

samt tilhørende topografisk opland ses af figur 2.2.

4.3 Åbne kanaler
På figur 3.1 er placering af de forskellige transportveje vist. De etableres alle som 

åbne kanaler og modelleres som CRS-profiler i MIKE URBAN. 

De etableres alle med anlæg 1:2. Samt et manningtal på 20, svarende til et 

vandløb med en vandløbsbredde på 2-5 m uden væsentlig grødevækst. På de 

strækninger hvor der er et fald på over 20 ‰ benyttes et manningtal på 10. Dette 

gøres for at tage højde for, at der på disse strækninger vil blive erosionssikret.

Denne sikring foregår via store sten.

Der vil, i forbindelse med transport af overfladevandet i de åbne kanaler frem til 

forsinkelsesbassinerne, ske en nedsivning. Denne nedsivning medtages ikke i 

modellen hvorfor, der vil være lidt ekstra sikkerhed på de nødvendige dimensioner 

af kanalerne. Ved nedsivning vil hovedparten af vandet bliver transporteret videre, 

via de underliggende dræn, frem til de enkelte forsinkelsesbassiner. Dette betyder, 

at der opstår ekstra rensning af overfladevandet, da det nedsiver gennem 

filtermuld en ekstra gang.

4.4 Forsinkelsesbassin
I modellen er forbassinerne lagt ind med permanent vand.

Fra bunden af nedsivningsbassinet er der indlagt en udløbsledning med en 

regulering på 18 l/s, svarende til 1,2 l/s/ha.

Derudover etableres et overløb fra nedsivningsbassin som benyttes til fastsættelse 

af bassinets gentagelsesperiode.
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4.5 Drænledninger
Drænledningerne medtages ikke i den hydrauliske model. Bl.a. ud fra, at det er 

vanskeligt at fastsætte hvor meget overfladevand der nedsiver fra kanalerne ned 

til drænet. Så som beskrevet under afsnit 4.2.3 medtages denne nedsivning ikke.

5 Underføringer
På figur 5.1 ses tværsnit af et foreslået linjedræn der kan benyttet de steder hvor 

kanalen krydser vejen. Disse krydsninger er markeret med blå på figur 3.4. 

Derudover kan et tilsvarende linjedræn benyttes hvor indkørsler skal krydse over 

grøften. Disse krydsninger kan også ske via rør. Der foretages en hydraulisk 

beregning af begge scenarier.

Det viste linjedrænet har en indvendig dybde på 27 cm og en bredde på 20 cm. 

6 Resultater

6.1 Dimension af åbne kanaler
På figur 6.1 ses de nødvendige dimensioner af de åbne kanaler, der skal etableres 

i forbindelse med etape 1. Der er indsat linjedræn de steder hvor kanalen krydser 

en vej. Disse strækningerne er ligeledes angivet på figuren. Det benyttede profil 

ved linjedræn ses af figur 5.1. Underføringerne ved alle indkørsler medtages ikke i 

modellen, der foretages dog en kontrol for enkelte kritiske strækninger, se afsnit 

6.2.

Figur 5.1: Visning af tværsnit 
af linjedræn. Linjedræner er 
typen Pro NW200 V-E fra 
http://www.filcoten.com/dk-
filcoten-pro.

Et lignende linjedræn fra 
anden fabrikant kan også 
benyttes.

http://www.filcoten.com/dk-filcoten-pro
http://www.filcoten.com/dk-filcoten-pro
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Af figur 6.2 ses, den beregningsmæssige, fyldningsgrad for de enkelte åbne 

kanaler ved en 5 års hændelse. Kanalerne er dimensioneret så de, på nær ved 

underføringerne kan håndtere en 50 års hændelse, uden benyttelse af vejprofilet 

o.lign.

6.2 Dimension af underføringer ved indkørsler
På figur 6.3 ses det modellerede maksimale flow for de åbne kanaler på 

boligvejene for en 5 års CDS-regn. De to kanalstrækninger med højeste flow er 

ligeledes markeret på figuren. For disse to strækninger kontrolleres kapaciteten i 

forhold til underføringer i forbindelse med de enkelte indkørsler.

Figur 6.1: Illustration af 
bredde og dybde for de 
enkelte åbne kanaler ved 
etape 1. 

Figur 6.2: Illustration af 
fyldningsgrad for de enkelte 
strækninger ved en 5 års 
hændelse. 
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For de to udvalgte strækninger, jf. figur 6.3, undersøges den nødvendige 

dimension af hhv. et linjedræn og et rør. Underføringerne etableres over 5 m uden 

for hver matrikel. Et linjedræn med dimension som beskrevet i kapitel 5 eller en 

ø200 pvc ledning kan håndtere en 5 års hændelse uden stuvning over kanal brink. 

6.3 Håndtering af en 50 års hændelse
For at systemet kan håndtere en 50 års hændelse vil det være nødvendigt at tage 

områderne omkring de åbne kanaler i brug flere steder, en illustration af disse 

steder ses af figur 6.4. 

Ved alle de kanaler hvor der etableres en underføring i forbindelse med en 

indkørsel, såfremt der benyttes dimensioner som beskrevet i afsnit 6.2, vil 

overfladevandet stuve op over kanalens brink. Kapaciteten når vejprofilet tages i 

brug undersøges for en enkelt strækning. Strækningen er valgt ud fra, at der både 

er højt flow, men også ud fra, at matriklerne har fald væk fra vejen, så på denne 

strækning er det ikke hele vejprofilet der kan benyttes inden der sker overløb ned 

over matriklen. Så på baggrund af dette, vurderes strækningen som værende 

mest kritisk.

Ved benyttelse af det planlagte tværsnit (vej, kanal og kant op mod matriklen) er 

der tilstrækkeligt med kapacitet til at håndtere 50 års hændelsen. Kontrollen er pt. 

kun udført hvis underføringen udføres som linjedræn.

De linjedræn som krydser gennem boligvejene har ligeledes ikke kapacitet til at 

håndtere en 50 års hændelse. Dette sker i to områder, se markering på figur 6.4. I 

det nordligste område vil overfladevandet stuve op på vejprofilet og ned i det 

grønne område hvor der etableres et mindre lavningsområde. Når dette er fyldt vil 

det løbe videre over vejen og ned i den nedstrøms kanal og derfra ned til bassinet. 

Der er kapacitet i den nedstrøms kanal til dette. For det sydligste område vil 

overfladevandet ligeledes oversvømme det grønne område, hvorefter det vil løber 

over vejen og ned til den nedstrøms kanal, og derfra videre ned til bassinet.

Ved simulering med en 50 års hændelse er overløbsbredden mellem de to 

forbassiner og det tørre forsinkelsesbassin ikke tilstrækkeligt, hvorfor vandet i 

Figur 6.3: Illustration af det 
maksimale modelleret flow i 
boligvejene ved en 5 års CDS-
regn.
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forbassinerne vil stige og oversvømme en del af stien mellem bassinerne og 

derefter løber over i det tørre bassin.

Figur 6.4: Markering af 
områder hvor overfladevandet 
skal transporteres på terræn for 
at kunne håndtere en 50 års 
hændelse.

6.4 Gentagelsesperiode af forsinkelsesbassin
Det tørre forsinkelsesbassin har, jf. den hydrauliske beregning, en 

beregningsmæssig gentagelsesperiode for overløb til terræn på én gang hvert 11.

år.

6.5 Bassinets rensegrad
I det følgende beskrives renseeffekten i forbassinerne samt i det tørre 

forsinkelsesbassin.

Ud over rensning i bassinerne vil der ske en ekstra rensning i forbindelse med, at 

noget overfladevand vil nedsive gennem 10 cm filtermuld beliggende under de 

åbne kanaler. Herefter vil overfladevandet, via de underliggende dræn, blive først 

videre i systemet og ned til bassinet.

6.5.1 Forbassiner
Der etableres forbassiner inden indløb til det tørre bassin. I disse vil der sker en 

rensning samt bundfældning af forurenende komponenter inden indløb til det tørre 

bassin. Dette minimere nødvendigheden af oprensning i det tørrebassin ligesom 

filtermuldens levetid forlænges.

6.5.2 WDP
Bassinets renseevne kontrolleres via WDP. Under bassinet etableres filtermuld som 

overfladevandes skal nedsive gennem, inden det via underliggende drænledninger 

ledes videre til et bygværk med en vandbremse som sikre, at der ikke udledes 

mere en 18 l/s, svarende til 1,2 l/s/ha.  
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Der benyttes en filtermuld som sikre, at der er en nedsivningsevne på minimum 

2,70 * 10-5 m/s som, ud fra bassinet bundareal, er nødvendig for at opnå en 

udledning på 18 l/s.

WDP tager ikke hensyn til afstanden mellem bassinbund og drænledning, men 

beregner fjernelsen som en procentdel af indløbet uafhængigt af 

nedsivningsdybden. Programmet kan dermed ikke bruges til at beregne 

betydningen af filtermuldens tykkelse.

Resultaterne fra WDP-beregningen for bassin 1 ses i tabel 6.1. Der er brugt default 

værdier for indløbskoncentrationer og rensegrader. 

Stof Indløbskonc. Rensegrad
Middel 

udløbskonc.

SS 60 mg/l 92,4 % 4,6 mg/l

N total 3 mg/l 64,8 % 1,1 mg/l

P total 300 µg/l 90,8 % 28 µg/l

P opløst 200 µg/l 94,8 % 10 µg/l

Olie/fedt 1,5 mg/l 96,6 % 0,05 mg/l

PAH total 0,5 µg/l 97,1 % 0,01 µg/l

Zn total 150 µg/l 97,2 % 4,2 µg/l

Pb total 15 µg/l 97,2 % 0,42 µg/l

Cd total 0,1 µg/l 96,3 % 0,004 µg/l

Cu total 20 µg/l 97,0 % 0,60 µg/l

I tabel 6.2 sammenlignes rensegraderne med rensegraden for et referencebassin, 

dvs. et traditionelt vådt regnvandsbassin.

Suspenderet stof 
[%]

P-total 
[%]

N-total 
[%]

Reference bassin (traditionelt 
vådt bassin)

80,6 72,6 41,5

Infiltrationsbassin (Tørt bassin 
jf. nærværende rapport)

92,4 90,8 64,8

Ifølge den tyske manual til dimensionering af nedsivningsanlæg med filterjord 

(DWA-A-138E), skal nedsivningsraten ligge mellem 10-6 og 10-3 m/s. Jo højere 

nedsivningsrate, jo kortere tid er der til de processer der tilbageholder stoffer, dvs. 

biologisk nedbrydning, filtrering og sorption af opløste stoffer. Derudover 

foreskriver manualen nogle retningslinjer i forhold til tykkelse af filtermuld. Ud fra 

dette er det valgt, at etablere 10 cm filtermuld under de åbne kanaler og 30 cm 

filtermuld under det tørre forsinkelsesbassin. 

Tabel 6.1: 
Stofkoncentrationer og 
rensegrader for 
nedsivningsbassinet, beregnet 
i WDP.

Tabel 6.2: Sammenligning af 
rensegrad med et traditionelt 
vådt regnvandsbassin.


