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Midlertidig tilladelse til udledning af tag- og overflade-
vand fra Lystrup Nord til Hjortshøj Bæk i udløb JU17 
 
Tilladelsen er meddelt i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 28

1
, spilde-

vandsbekendtgørelsen kap. 9
2
 samt bekendtgørelsen om indsatsprogram-

mer for vandområdedistrikter § 8
3
 til: 

 

 Udledning af tag- og overfladevand fra oplandene J011, J020, 

J020A, J021, J021A, J021B samt LP1073 til Hjortshøj Bæk i udløb 

JU17 

 Tilladelsen er midlertidig og gyldig i et år fra udstedelsesdatoen, dvs. 

til og med d. 6. maj 2021. 

 
 

Tilladelsen er betinget af de vilkår, der er angivet under afsnit 1. 
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1 Vilkår for tilladelse til udledning af tag- og overfladevand 

 

1.1 Udledning til Hjortshøj Bæk via udløb JU17 

 

1.1.1 Udløb JU17 skal være udformet på en sådan måde, at det ikke for-

årsager nedbrydning af brinkanlæg eller materialetransport i Hjorts-

høj Bæk. Dette kan ske ved at sikre bund og sider omkring udled-

ningsstedet med sten (fraktion håndsten til kampesten).  

 

1.1.2 Udløbsflowet via udløb JU17 må ikke overstige 1,2 l/s/ha. 

 

1.1.3 Der skal til stadighed sikres et samlet vådt volumen på 200 m
3
 pr. 

red. ha. og et forsinkelsesvolumen på ca. 1.390 m³ pr. red. ha. 

 

1.1.4 Vilkår 1.1.3 gælder for samtlige oplande og bassiner. Det kontrolle-

res ved tilsyn, senest et år efter tilladelsesdatoen, om bassinerne 

samlet set giver en tilstrækkelig forsinkelse af vandet.  

 

1.1.5 Der skal etableres en vandbremse på udløbet ved bassin B278A, 

med et udløbsflow på 5 l/s. Dette for at sikre den nødvendige op-

stuvning i bassinet, og for at hindre hydrauliske problemer ned-

strøms i systemet.  

 

1.1.6 Bassinerne skal fortløbende oprenses og vedligeholdes således, at 

bassinernes rette funktion til stadighed opretholdes. De våde bassi-

ner skal oprenses senest når 20-25 % af volumen er fyldt med se-

diment. Status for sedimentopbygningen kontrolleres som minimum 

hvert 5. år. Frekvensen kan justeres efter aftale med Aarhus Kom-

mune, Grundvand og Spildevand.  

 

1.1.7 Tag- og overfladevandet der udledes til Hjortshøj Bæk skal overhol-

de følgende krav: 

 

Parameter Krav 

Temperatur < 21,5 °C 

Ilt > 70 % 

BI5 < 1,4 mg/l 

 

1.1.8 Til kontrol af regnvandets kvalitet, skal der udtages prøver af ud-

løbsvandet (ved udløb JU17). Prøverne skal udtages kontinuerligt, fx 

ved opsætning af loggere. Resultaterne fremsendes til Teknik og 

Miljø, Vand og Natur via vandognatur@mtm.aarhus.dk. Aarhus 

Vand skal selv betale omkostningerne i forbindelse med udtagning 

og analyse af prøverne.  

 

mailto:vandognatur@mtm.aarhus.dk
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1.1.9 Det kan være svært at måle BI5 kontinuerligt, hvorfor disse prøver 

bør udtages i forbindelse med regn.  

 

1.2 Gyldighed og monitering 

 

1.2.1 Tilladelsen er midlertidig og gyldig i et år fra udstedelsesdatoen, dvs. 

til og med d. 6. maj 2021. Der skal udføres et tilsyn ved bassinerne 

og udløbspunktet umiddelbart efter gyldighedens ophør. Tilsynet 

skal udføres sammen af Aarhus Vand og Aarhus Kommune.  

 

1.2.2 Aarhus Vand skal igangsætte en monitering af Hjortshøj Bæk samt 

af bassinerne. Moniteringen skal foregå igennem hele tilladelsens 

gyldighedsperiode. Formålet med moniteringen er at følge de nævn-

te parametre i vilkår 1.2.3.  

 

1.2.3 Såfremt det under moniteringen viser sig nødvendigt, skal Aarhus 

Vand i løbet af tilladelsens gyldighedsperiode finde løsninger for at: 

 

 hindre hydrauliske problemer i bassinsystemet 

 hindre erosion i Hjortshøj Bæk umiddelbart nedstrøms udløb 

JU17 

 nedbringe udløbsflowet til 1 l/s/ ha eller mindre 

 sikre et tilstrækkeligt højt iltindhold i udløbsvandet 

 sikre en tilstrækkeligt lav temperatur i udløbsvandet 

 sikre et tilstrækkeligt lavt indhold af BI5 i udløbsvandet 

 

1.2.4 Tilladelsen tages op til revision efter det fælles tilsyn efter gyldighe-

dens ophør. Det må forventes at der kun kan drages egentlige kon-

klusioner på baggrund af moniteringen, hvis sommeren 2020 bliver 

varm. En kold sommer vil ikke give brugbare resultater.  

 

1.3 Generelt  

 

1.3.1 Hvis der anvendes tagrens eller andre forurenende midler, skal det 

pågældende tagvand eller andet overfladevand afkobles regnvands-

systemet, og behandlingsmidlet skal opsamles og bortskaffes i 

overensstemmelse med gældende lovgivning. 

 

1.3.2 Ansøger skal selv skaffe sig ret til at etablere, benytte og vedligehol-

de dele af regnvandssystemet, som etableres på anden mands 

grund. 
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1.3.3 Efter tilslutning af LP1073 til det eksisterende bassinsystem, skal 

projektets gennemførelse færdigmeldes anlægget til Teknik og Miljø, 

Vand og Natur via vandognatur@mtm.aarhus.dk, inkl. fremsendelse 

af ”som udført”-tegningsmateriale til dokumentation. Ansøger og 

Aarhus Kommune foretager herefter en fælles besigtigelse af de 

etablerede anlæg, hvor ansøger redegør for at de er udført efter ud-

ledningstilladelsens krav og vilkår.  

 

  

mailto:vandognatur@mtm.aarhus.dk
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2 Henstillinger 

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

det generelt, at regnvandsbassinerne udformes efter retningslinjerne i 

”Regnvandsbassiner design og dimensionering, Aarhus Kommune og Aar-

hus Vand A/S, december 2016”, som kan ses som pdf-fil på linket:  

 

Regnvandsbassiner design og dimensionering, Aarhus Kommune og Aarhus 

Vand A/S, december 2016 

 

Der fastsættes ikke grænseværdier for indholdet af forurenende stoffer i de 

regnbetingede udledninger.  

 

3 Ansøgning 
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har den 2. februar 2020 modtaget an-

søgning om tilladelse til udledning af overfladevand fra lokalplanområde 

1073 på Asmusgårdsvej 2, 8520 Lystrup, matr. 11bt, Elsted By, Elsted. 

Udledningen skal ske via en række eksisterende regnvandsbassiner i Ly-

strup Nord, og der ansøges samtidig om lovliggørelse af disse bassiner. 

Ansøgningen er fremsendt af rådgiver EnviDan A/S på vegne af Aarhus 

Vand A/S (bygherre). 

 

 

4 Projekt oplysninger 

 

4.1 Baggrund 

Da der ikke foreligger gældende udledningstilladelser for bassinerne i Ly-

strup Nord, er det påkrævet at få disse lovliggjort ved en udledningstilladel-

se. Dette gør sig særligt gældende nu, hvor der skal etableres boliger i et nyt 

lokalplanområde umiddelbart syd for de pågældende bassiner.  

Det er ikke muligt at etablere et forsinkelsesvolumen til håndtering af regn-

vand inden for lokalplanområdet. Derfor skal overfladevandet fra lokalplan-

området ledes til de eksisterende bassiner B273, B278 og B278A.  

EnviDan har i et notat af 9. august 2019 redegjort for, at der findes tilstræk-

kelig kapacitet i de eksisterende bassiner, til også at håndtere overfladevan-

det fra det nye lokalplanområde. Notatet er vedlagt som bilag 1.  

Dog skal dette valideres ved tilsyn, og tilladelsen tages op til revision et år 

efter udstedelsesdato.  

 

4.2 Eksisterende forhold 

I Lystrup Nord ligger der 10 eksisterende bassiner, som afvander seks kloa-

koplande; med LP1073 bliver det syv kloakoplande.  

Afvanding af oplandene og afløb fra bassinerne er beskrevet herunder, og 

fremgår desuden af figur 1. 

 

https://www.aarhus.dk/media/5481/regnvandsbassiner-12-2016.pdf
https://www.aarhus.dk/media/5481/regnvandsbassiner-12-2016.pdf
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Opland J011 

Opland J011 afleder til det tørre regnvandsbassin B261. Udløbet fra B261 

reguleres til ca. 30 l/s. Fra B261 ledes vandet videre til de våde regnvands-

bassiner B262, B277 og B280A. 

 

Opland J020 

Opland J020 afleder til det tørre regnvandsbassin B274. Fra B274 ledes van-

det i en ø200 ledning videre til regnvandsbassinerne B261, B262, B277 og 

B280A. 

 

Opland J020A 

Opland J020A afleder til det tørre regnvandsbassin B273. Fra B273 ledes 

vandet i en ø400 ledning videre til regnvandsbassinerne B278, B278A, B279, 

B277 og B280A. 

 

Opland J021 

Størstedelen af opland J021 afleder til det våde regnvandsbassin B277. Her-

fra ledes vandet via et dykket udløb, og en ledning i en ukendt dimension, til 

det delvist våde regnvandsbassin B280A.  

Et mindre delopland i den nordøstligste del af opland J021 afleder til det våde 

regnvandsbassin B262. Herfra ledes vandet via et dykket udløb og en drossel-

ledning (ø315 PVC i flg. VandGIS) til de våde regnvandsbassiner B277 og 

B280A. 

 

Opland J021A 

Den nordøstligste del af opland J021A afleder til det våde regnvandsbassin 

B262. Herfra ledes vandet via et dykket udløb og en drosselledning (ø315 

PVC i flg. VandGIS) til de våde regnvandsbassiner B277 og B280A. 

Den sydvestligste del af opland J021A afleder til det våde regnvandsbassin 

B277. Fra B277 ledes vandet videre til det våde regnvandsbassin B280A. 

 

Opland J021B 

Opland J021B afleder til det tørre regnvandsbassin B278A. Fra B278A ledes 

vandet via et dykket udløb i en ø250 ledning videre til regnvandsbassinerne 

B279, B277 og B280A. 

 

Nyt lokalplanområde 1073 

Det nye lokalplanområde afleder til det tørre regnvandsbassin B278A. Fra 

B278A ledes vandet via et dykket udløb i en ø250 ledning videre til regn-

vandsbassinerne B279, B277 og B280A. 
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Figur 1. Oversigt over nyt lokalplanområde (rød tekst), kloakoplande (sort tekst), bas-

siner (grøn tekst), udløb (blå tekst) og hovedstrømningsveje for regnvand (blå pile).  

 

 

Bassinvolumener og overløb til udløb JU17 

 

Vådt bassinvolumen (rensevolumen): 

Alle oplande passerer som minimum ét vådt regnvandsbassin inden udløb 

JU17 i Hjortshøj Bæk. 

Der er foretaget en grov beregning af bassinernes våde volumen. Beregnin-

gerne er foretaget ud fra en opmåling af bassinernes våde overflade på et 

luftfoto og en skønnet vanddybde på 0,8 m. 

Som det fremgår af tabel 1, er det samlede våde volumen på ca. 4.200 m³. 

Det samlede befæstede oplandsareal er på 15,5 red. ha., hvilket medfører et 

vådt volumen på ca. 270 m³ pr. red. ha.  

 

Forsinkelsesvolumen: 

Alle oplande passerer som minimum ét regnvandsbassin med et forsinkelses-

volumen inden udløb JU17 i Hjortshøj Bæk. 

Som det fremgår af tabel 1, er det samlede bassinvolumen på ca. 21.500 m³ 

(tallene er hentet i VandGIS), hvilket medfører et forsinkelsesvolumen på ca. 

1.390 m³ pr. red. ha. 

 

Overløb: 

Der er tidligere udført Mike Urban beregninger i forbindelse med udledninger-

ne. Beregningerne viser en gentagelsesperiode for fyldning af bassiner på 

T>20 år (for B273, B278, B279 og B280A) og T=5 år (for B277). Overløb fra 

bassin B277 vil ske på tværs af en sti til nedstrøms bassin B280A. 
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For bassiner, hvor der ikke er foretaget Mike Urban beregninger, er vurdering 

af overløbsfrekvensen foretaget ud fra Spildevandskomitéens Skrift 30 regne-

ark. Overløbsfrekvens fremgår af tabel 1, og yderligere beskrivelse af bereg-

ningerne fremgår af ansøgningen, bilag 2. 

 

Bassin 

nr. 

Vådt volumen 

[m
3
] 

Forsinkelsesvolumen 

[m
3
] 

Overløbsfrekvens 

[år] 

B261 - 863  5 

B262 1.600 2.907 >50 

B273          - 721 >20 

B274 - 8.275 >50 

B277 2.000 2.122 5 

B278 - 941 >50 

B278A - 3.366 >50 

B279 600 771 >20 

B280A >0 1.603 >20 

I alt 4.200 21.569 - 

Tabel 1. Bassinvolumener og overløb.  

 

Udløbsledning til JU17: 

I 2013 blev der udført en ø315 mm udløbsledning fra bassin B280A til Hjorts-

høj Bæk. Tracé fremgår af figur 2. 

Det samlede opland til udløb JU17 er på 58,4 ha. Der er ikke kendskab til en 

regulering af udløbet fra bassin B280A, og det vil derfor være udløbslednin-

gens kapacitet der er afgørende for hvor meget vand der ledes til JU17. 

Forudsat at der er frit udløb til Hjortshøj Bæk, vil den fuldtløbende kapacitet af 

udløbsledningen være ca. 70 l/s, hvilket medfører, at den samlede udledning 

via JU17 er ca. 1,2 l/s pr. ha. Se dog vilkår 1.1.2.  

 

 
Figur 2. Tracé for ø315 mm udløbsledning til JU17 i Hjortshøj Bæk. 
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4.3 Ansøgt projekt 

Som det fremgår af notatet, bilag 1, er de forudsatte oplandsarealer (inkl. det 

nye lokalplanområde), som leder til de tre bassiner B273, B278 og B278A, 

på 10,1 ha, hvoraf det befæstede areal udgør 3,19 ha red., se figur 3. Det 

konkluderes derfor, at det nuværende forsinkelsesvolumen på ca. 5.000 m
3
 i 

bassinerne, er rigeligt til, at regnvand fra det planlagte lokalplanområde kan 

ledes til bassinerne uden forudgående forsinkelse.  

 

 
Figur 3. Oplande til de eksisterende bassiner B273, B278 og B278A.  

 

 

For at sikre mod hydrauliske problemer nedstrøms
4
 for bassin B278A som 

følge af tilslutning af det nye lokalplanområde, installeres en vandbremse i 

det eksisterende udløbsbygværk B278A_1 i bassin B278A, se figur 4, samt 

bilag 3. 

Vandbremsen har en kapacitet på 5 l/s, svarende til ca. 0,5 l/s pr. ha. 

Vandbremsen kan, fra terræn, tages af og drejes 180 grader, og derved 

fungere som afspærring af udløbet fra bassin B278 og B278A. 

Det eksisterende bassin B278A har en overløbskant ved laveste terrænkote 

omkring bassinet på kote 59,65. Når bassinet er fuldt, løber vandet således 

via overløbet og en ø400 ledning videre til bassin 279 (som beskrevet i afsnit 

4.2).  

Ved installering af vandbremsen, reguleres dette overløb. Dog skal der sta-

dig være mulighed for overløb ved vandbremsen, for at hindre overløb til 

terræn. Vandbremsen bliver derfor forsynet med et ø160 overløb.  

 

                                                      
4 Oversvømmelse ved B277 er bl.a. registreret i besigtigelsesrapport af 16. maj 2019, se bilag 

4. I rapporten er B280A ikke nævnt, da det er sammenhængende med B277. Bassinerne går 

derfor samlet under bassinnavn B277. 
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Figur 4. Placering af ny vandbremse i eksisterende udløbsbygværk B278A_1.  

 

 

5 Vurdering og forhold til anden 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. 

 

5.1 Natura 2000-områder 

Der ligger ikke noget Natura 2000-område nedstrøms udløbspunktet i 

Hjortshøj Bæk. Det nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 13 km væk. 

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

påvirkning af Natura 2000-områder 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. 

 

5.2 Internationalt beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV 

Den ansøgte udledning vurderes ikke at påvirke bilag IV arter i området, og 

vurderes heller ikke at være til hindring for en fremtidig udbredelse af bilag 

IV arter i området. 

 

5.3 Hydraulisk kapacitet i vandløb m.v. 

Da overfladevandet allerede på nuværende tidspunkt udledes til Hjortshøj 

Bæk, er det svært at vurdere, om de eksisterende bassiner kan have med-

ført en negativ påvirkning af vandløbet.  

Ved etableringen af den nye ø315 udløbsledning i 2013, fik man reguleret 

udledningen således at det er udløbsledningens kapacitet, der er afgørende 

for hvor meget vand der ledes til vandløbet.  

Med krav om etablering af en vandbremse ved udløbsbygværk B278A_1, 

bliver udledningen og eventuelle oversvømmelser yderligere reguleret.  
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Neddroslingen af det udledte overfladevand vil medføre en væsentlig mere 

stabil vandtilførsel ved et mere naturligt basis-flow og dermed også mere 

skånsom vandføring i vandløbet. 

 

5.4 Vandområdeplaner 

Udledningen foregår til hovedvandopland Aarhus Bugt. 

Den del af Hjortshøj Bæk, der løber umiddelbart nedstrøms udløb nr. JU17, 

er målsat ”god økologisk tilstand” jf. Vandområdeplanerne 2015-2021. Den 

aktuelle tilstand på strækningen er ”god økologisk tilstand”. Målsætningen er 

således opfyldt.  

Vandområdeplanerne fastlægger desuden indsatsplaner langs Hjortshøj 

Bæk, hvilket indebærer fjernelse af fysiske spærringer samt åbning af rørlag-

te strækninger, med efterfølgende hævning af bund og/eller genslyngning. 

Længere nedstrøms i vandløbet er der en indsatsplan om genslyngning af 

vandløbet.  

 

5.4.1 Opfyldelse af målsætningen 

Aarhus Kommune kan på det foreliggende grundlag ikke afvise, at udlednin-

gen vil påvirke den økologiske tilstand i Hjortshøj Bæk. Derfor skal udlednin-

gen moniteres i et år, jf. vilkår 1.1.7-1.2.4.  

Den ansøgte udledning må ikke hindre opfyldelse af målsætningen for 

Hjortshøj Bæk, ligesom den ikke må medføre forstyrrelser som har konse-

kvenser for de arter området er udpeget for. 

 

5.5 Specifikke forhold 
I 2013 blev der igangsat et klimatilpasningsprojekt i Lystrup, opdelt på en 
række delprojekter, som alle havde det til fælles, at de enten skulle forsin-
ke/tilbageholde regnvandet, eller lede regnvandet hen til områder, hvor 
eventuelle skader ville blive mindst, fx marker.  
Ved klimatilpasningsprojektet blev der ikke lavet planer for det nordlige op-
land, som bassinerne i denne tilladelse er en del af.  
Det nordlige opland har sin naturlige strømningsvej mod øst, til Hjortshøj 
Bæk, og er derfor ikke en primær strømningsvej mod syd, hvor der blev 
iværksat klimatilpasningstiltag. Det sydlige opland i Lystrup havde været 
påvirket af store regnmængder i 2012. Det vurderes at overløb fra bassiner-
ne i det nordlige opland ikke vil give anledning til oversvømmelser i det syd-
lige opland i Lystrup.  
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6 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 tilladelsens 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. 

 

  



 

 

6. maj 2020 

Side 14 af 14 
7 Partshøring 

Udkast er sendt i høring hos: 

 

EnviDan (rådgiver) ved Ruben Lauridsen, rul@envidan.dk  

 

8 Underretning om afgørelsen 

Afgørelsen offentliggøres på Aarhus Kommunes hjemmeside:  

www.aarhus.dk/annoncer 

 

Følgende er underrettet om afgørelsen ud over ansøger: 

 Aarhus Vand A/S, aarhusvand@aarhusvand.dk 

 Rådgiver: EnviDan, Ruben Lauridsen, rul@envidan.dk  

 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

 Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk 

 Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 

 Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, 

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

 

mailto:rul@envidan.dk
http://www.aarhus.dk/annoncer
mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
mailto:rul@envidan.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:stps@stps.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
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NOTAT Dato: 9. august 2019 

Projektnavn: LP 1073, Asmusgårdsvej 2, 
Lystrup 

Projekt nr.: 1191578 
Udarbejdet af: Ruben Lauridsen 
Kvalitetssikring:  
Modtager: HBH (AaV) 
Side: 1 af 5 

 

Vedr.: LP 1073, Asmusgårdsvej 2 – Eksisterende bassiner 

1. Baggrund og formål 
Det er ikke muligt at etablere et forsinkelsesvolumen til håndtering af regnvand, som er beliggende 
inden for lokalplanområdet (iht. referat fra Niras af 12.6.2019). 

Af tegning ”L-1-001 – Kote og belægning” af 19.6.2019, fremgår det, at der skal etableres et regn-
vandsbed i det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet. Jens Ole Nielsen (Niras) har d. 7.8.2019 op-
lyst, at dette volumen ikke kan tages i regning. 

Formålet med nærværende notat er at redegøre for konsekvenserne ved at lede regnvand fra lokal-
planområdet til de eksisterende bassiner B273, B278 og B278A. 

2. Eksisterende bassiner 

Overløb fra eksisterende bassiner 
Overløbet fra bassinerne (der er forudsat korresponderende vandspejl i de tre bassiner) er belig-
gende i den nordøstlige ende af bassin B278A og er, via Scalgo, fastlagt til kote 59,65 (se fig. 2.1). 

 
Fig. 2.1 – Placering og kote for overløb fra bassin B273, B278 og B278A (fra Scalgo). 

www.envidan.dk
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Volumen i eksisterende bassiner 
Ud fra højdekurver og koter på rørforbindelser mellem bassiner på tegn. ”8200237 – Hovedkloak-
plan” er det normale vandspejl skønnet til 58,00 i alle tre bassiner (der er forudsat korresponde-
rende vandspejl). 

Ud fra ovenstående forudsætninger er der lavet en grov håndberegning af forsinkelsesvolumener i 
de tre eksisterende bassiner. Det samlede forsinkelsesvolumen udgør ca. 6.000 m³ (se tabel 3.1). 

En mere nøjagtig volumenberegning vil kræve opmåling af det permanente vandspejl i bassinerne 
samt en modelberegning. 

 

Bassin nr. 
Forudsat max. VSP 

[m] 
Forudsat normal VSP 

[m] 
Forsinkelsesvolumen 

[m3] 

B273 59,60 58,00 2.100 

B278 59,60 58,00 800 

B278A 59,60 58,00 3.100 

IALT - - 6.000 

Tabel 2.2 –Billedtekst.  
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3. Bassinberegninger 

Oplandsareal 
De forudsatte oplandsarealer (inkl. det nye lokalplanområde), som leder til de tre eksisterende bas-
siner, er på 10,1 ha hvoraf det befæstede areal udgør 3,19 ha red. (se figur 4.1).  

 

Fig. 3.1 – Oplande til eksisterende bassiner. 

Beregningsforudsætninger 
Der er udført beregninger af, hvilke konsekvenser det vil have at lede regnvand fra lokalplanområde 
1073 til de eksisterende bassiner. Til beregningerne er anvendt Spildevandskomitéens regneark 
”Skrift 30 version 4.1”. 

Ved beregningerne er anvendt følgende forudsætninger: 

· Gentagelsesperiode 10 år 
· Sikkerhedsfaktor 1,2 
· Hydrologisk reduktionsfaktor 0,9 
· Befæstet areal 3,19 ha. Red. (fra fig. 4.1). 
· Afløbstal 2, 1, og 0,5 l/s pr. ha. (der er lavet tre separate beregninger) 
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4. Resultater 
Der er lavet tre beregninger med afløbstal fra bassinerne på henholdsvis 0,5 l/s/ha, 1,0 l/s/ha 2,0 
l/s/ha, hvilket, med en oplandsstørrelse på 10,1 ha medfører samlede afløbstal på 5,1 l/s, 10,1 l/s 
og 20,2 l/s. 

Beregningsresultaterne, som ses i nedenstående fig. 4.1-4.3, angiver det nødvendige bassinvolumen 
ved tilslutning af lokalplanområde 1073. 

 

 

Fig. 4.1 – Nødvendig bassinvolumen ved et af aføbstal på 0,5 l/s pr. ha (i alt 5,1 l/s) 

 

 
Fig. 4.2 – Nødvendig bassinvolumen ved et af aføbstal på 1,0 l/s pr. ha (i alt 10,1 l/s) 

 

 
Fig. 4.3 – Nødvendig bassinvolumen ved et af aføbstal på 2,0 l/s pr. ha (i alt 20,2 l/s) 
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5. Konklusion 
Som det fremgår af afsnit 4, er det nuværende forsinkelsesvolumen i bassinerne B273, B278 og 
B278A på ca. 6.000 m³ rigeligt, til at regnvand fra det planlagte lokalplanområde 1073 kan ledes til 
bassinerne uden forudgående forsinkelse. Selv ved et afløbstal på 0,5 l/s pr. ha og en gentagelses-
periode på T=100 år vil bassinerne kun være ca. halvt fyldte. 

Tilledning af regnvand fra lokalplanområde 1073 forudsætter dog formentligt, at der skal drosles på 
afløbet fra bassin B278A, da det er oplyst, at der er hydrauliske problemer længere nedstrøms i 
regnvandssystemet ved bassin B280A. 

I dag begrænses udløbet fra bassin B278A af en ø250 ledning. 

Droslingen kan ske ved at montere en vandbremse i eksisterende udløbsbygværk B278A_1 som vist 
herunder i fig. 5.1. 

 

Fig. 5.1 – Placering af eksisterende udløbsbygværk B278A_1 hvor der kan monteres en afløbsregulator . 
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Aarhus Kommune, Vand og Natur 
Att. Carina Sparre Lippert 

Dato/rev.: 21-1-2020 / 31-1-2020 

Ref.: Ruben Lauridsen 
E-mail: rul@envidan.dk 
Direkte tlf.: 42 12 54 86 
Projekt nr.: 1191578 / AaV 8200237 
Side: 1 af 7 

 

Vedr.: Lokalplan 1073, Asmusgårdsvej, Lystrup - Ansøgning om udledningstilla-
delse for udløb JU17, Hjortshøj Bæk 

På vegne af Aarhus Vand ansøges hermed om udledningstilladelse for eksisterende udløb JU17, som 
er udløb for kloakoplandene J011, J020, J20A, J021, J021A, J021B. Dertil kommer et nyt boligom-
råde som beskrevet i Lokalplan nr. 1073. Tilføjelser i forhold til ansøgning sendt d. 21. januar 2020 
er markeret med grønt. 

Nyt lokalplanområde, kloakoplande, bassiner, udløb og hovedstrømningsveje fremgår af figur 1.  

 
Figur 1 – Oversigt over nyt lokalplanområde (rød tekst), kloakoplande (sort tekst), bassiner (grøn tekst), udløb (blå tekst) og 
hovedstrømningsveje for regnvand (blå pile).  

www.envidan.dk
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1. Beskrivelse af oplande til udløb JU17 
I dette afsnit er oplandene, inkl. regnvandsbassiner, til udløb JU17 beskrevet.  

Oplysninger om regnvandsbassinerne stammer dels fra besigtigelsesrapporter (bilag 1) udført af Aar-
hus Kommune i maj 2019 og dels fra en ansøgning om udledningstilladelse (bilag 2) udarbejdet af 
Aarhus Vand den 18. marts 2013. 

Opland J011 
Opland J011 afleder til det tørre regnvandsbassin B261. Udløbet fra B261 reguleres til ca. 30 l/s 
/1+2/. Fra B261 ledes vandet videre til de våde regnvandsbassiner B262, B277 og B280A. 

Opland J020 
Opland J020 afleder til det tørre regnvandsbassin B274. Fra B274 ledes vandet i en ø200 ledning 
videre til regnvandsbassinerne B261, B262, B277 og B280A. 

Opland J020A 
Opland J020A afleder til det tørre regnvandsbassin B273. Fra B273 ledes vandet i en ø400 ledning 
videre til regnvandsbassinerne B278, B278A, B279, B277 og B280A. 

Opland J021 
Størstedelen af opland J021 afleder til det våde regnvandsbassin B277. Herfra ledes vandet via et 
dykket udløb /1/ og en ledning i en ukendt dimension til det delvist våde regnvandsbassin B280A. 

Et mindre delopland i den nordøstligste del af opland J021 afleder til det våde regnvandsbassin 
B262. Herfra ledes vandet via et dykket udløb og en drosselledning (ø315 PVC i flg. VandGIS) /1/ til 
de våde regnvandsbassiner B277 og B280A. 

Opland J021A 
Den nordøstligste del af opland J021A afleder til det våde regnvandsbassin B262. Herfra ledes van-
det via et dykket udløb og en drosselledning (ø315 PVC i flg. VandGIS) /1/ til de våde regnvandsbas-
siner B277 og B280A. 

Den sydvestligste del af opland J021A afleder til det våde regnvandsbassin B277. Fra B277 ledes 
vandet videre til det våde regnvandsbassin B280A. 

Opland J021B 
Opland J021B afleder til det tørre regnvandsbassin B278A. Fra B278A ledes vandet via et dykket 
udløb i en ø250 ledning videre til regnvandsbassinerne B279, B277 og B280A. 

Nyt lokalplanområde 1073 
Det nye lokalplanområde afleder til det tørre regnvandsbassin B278A. Fra B278A ledes vandet via et 
dykket udløb i en ø250 ledning videre til regnvandsbassinerne B279, B277 og B280A. 
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2. Bassinvolumener og overløb til udløb JU17 

Vådt bassinvolumen (rensevolumen) 
Alle oplande passerer som minimum ét vådt regnvandsbassin inden udløb JU17 i Hjortshøj Bæk. 

Der er foretaget en grov beregning af bassinernes våde volumen. Beregningerne er foretaget ud fra 
en opmåling af bassinernes våde overflade på et luftfoto og en skønnet vanddybde på 0,8 m. 

Som det fremgår af tabel 1 er det samlede våde volumen på ca. 4.200 m³. Det samlede befæstede 
oplandsareal er, jf. RBU-skemaet /3/, på 15,5 red. ha., hvilket medfører et vådt volumen på ca. 
270 m³ pr. red. ha. (Aarhus Kommunes krav er 200 m³ pr. red. ha.). 

Forsinkelsesvolumen 
Alle oplande passerer som minimum ét regnvandsbassin med et forsinkelsesvolumen inden udløb 
JU17 i Hjortshøj Bæk. 

Som det fremgår af tabel 1 er det samlede bassinvolumen på ca. 21.500 m³ (tallene er hentet i 
VandGIS), hvilket medfører et forsinkelsesvolumen på ca. 1.390 m³ pr. red. ha. 

Overløb 
Der er udført Mike Urban beregninger i forbindelse med den tidligere ansøgning om 
udledningstilladelse /2/. Beregningerne viser en gentagelsesperiode for fyldning af bassiner på T>20 
år (for B273, B278, B279 og B280A) og T=5 år (for B277). Overløb fra bassin B277 vil ske på tværs af 
en sti til nedstrøms bassin B280A. 

For bassiner, hvor der ikke er foretaget Mike Urban beregninger, er vurdering af overløbsfrekvensen 
foretaget ud fra Spildevandskomitéens Skrift 30 regneark. Overløbsfrekvens fremgår af tabel 1. 

Ved overløbsberegninger udført ved anvendelse af Spildevandskomitéens Skrift 30 regneark er 
anvendt følgende forudsætninger: 

· Oplandsareal til bassiner er skønnet og opmålt på kort. Det befæstede opland er beregnet 
ved anvendelse af spildevandsplanens befæstelsesgrader. 

· Ved tilledning fra opstrøms bassin er fuldtløbende kapacitet af udløbsledningen herfra 
beregnet. Denne tilledning er omregnet til et befæstet areal ved at dividere med 105 l/s pr. 
red. Ha (Eksempel: Kapacitet af en ø200 udløbsledning for et opstrøms liggende bassin med 
3 ‰ fald er ca. 20 l/s => 20 l/s / 105 l/s pr. ha = 0,19 ha. Red.). 

· Sikkerhedsfaktor 1,2. 
· Hydrologisk reduktionsfaktor 0,9. 
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Bassin nr. 
Forsinkelses-

volumen 
[m³] 

Vådt volumen 
(rensevolumen) 

[m³] 

Overløbsfrekvens 
 

[år] 
Bemærkninger 

B261 863 m³ - 5 år Vurderet ud fra SVK regneark.  

Overløb sker formentligt via terræn til 
bassin B262. 

B262 2.907 m³ 1.600 m³ >50 år Vurderet ud fra SVK regneark.  

B273 721 m³ - >20 år- Mike Urban beregning. 

B274 8.275 m³ - >50 år Vurderet ud fra SVK regneark.  

B277 2.122 m³ 2.000 m³ 5 år Mike Urban beregning. 

Overløb fra bassin B277 sker formentligt 
på tværs af en sti til bassin B280A 

B278 941 m³ - >50 år Vurderet ud fra SVK regneark.  

Der er foretaget en samlet beregning for 
bassinerne B278 og B278A, som forudsæt-
tes at have et sammenhængende forsin-
kelsesvolumen. Beregningen er for en 
plansituation, hvor der er monteret en 
vandbremse på 5 l/s ved udløbet fra 
B278A. 

B278A 3.366 m³ - >50 år Vurderet ud fra SVK regneark.  

Der er foretaget en samlet beregning for 
bassinerne B278 og B278A, som forudsæt-
tes at have et sammenhængende forsin-
kelsesvolumen. Beregningen er for en 
plansituation, hvor der er monteret en 
vandbremse på 5 l/s ved udløbet fra 
B278A. 

B279 771 m³ 600 m³ >20 år- Mike Urban beregning. 

B280A 1.603 m³ > 0 m³ >20 år- Mike Urban beregning. 

I alt  21.569 m³ 4.200 m³ - - 

Tabel 1 – Bassinvolumener og overløb  
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3. Udløbsledning til udløb JU17 
I 2013 blev der udført en ø315 mm udløbsledning fra bassin B280A til Hjortshøj Bæk. Tracé fremgår 
af figur 2. 

Det samlede opland til udløb JU17 er på 58,4 ha. Der er ikke kendskab til en regulering af udløbet 
fra bassin B280A, og det vil derfor være udløbsledningens kapacitet der er afgørende for hvor meget 
vand der ledes til JU17.  

Forudsat at der er frit udløb til Hjortshøj Bæk, vil den fuldtløbende kapacitet af udløbsledningen 
være ca. 70 l/s, hvilket medfører, at den samlede udledning via JU17 er ca. 1,2 l/s pr. ha. 

 

Figur 2 – Tracé for ø315 mm udløbsledning til JU17 i Hjortshøj Bæk. 

 

4. Stofbelastning til udløb JU17 
Opgørelse af stofbelastninger i henholdsvis statussituationen og efter tilslutning af lokalplanområde 
nr. 1073 fremgår af bilag 3 samt af nedenstående tabel 2 

 

 
Vandmængde 

[m³/år] 
BOD 

[kg/år] 
COD 

[kg/år] 
N 

[kg/år] 
P 

[kg/år] 

Status 103.648 156 1.814 135 18 

Plan (inkl. LP 1073) 108.214 162 1.894 141 19 

Tabel 2 – Stofbelastning (status og plan) 
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5. Anlægsmæssige tiltag 
Det er ikke muligt at etablere et bassinvolumen til forsinkelse af regnvand inden for det ny lokal-
planområde. Der er derfor, i vedhæftede notat (bilag 4), redegjort for, at regnvandet kan ledes til 
det eksisterende bassin B278A.  

For at sikre mod hydrauliske problemer nedstrøms for bassin B278A som følge af tilslutning af det 
nye lokalplanområde, installeres en vandbremse i det eksisterende udløbsbygværk B278A_1 i bassin 
B278A (se figur 3).  

Vandbremsen er en Mosbæk type CEV med en kapacitet på 5 l/s (se bilag 5). Kapaciteten svarer til 
ca. 0,5 l/s pr. ha.  

Vandbremsen kan, fra terræn, tages af og drejes 180 grader, og derved fungere som afspærring af 
udløbet fra bassin B278 og B278A. 

Vandbremsen kan forsynes med et ø160 mm overløb hvis dette ønskes. 

 

 
Figur 3 – Placering af ny vandbremse i eksisterende udløbsbygværk B278A_1. 
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Med venlig hilsen på vegne af Aarhus Vand 

 

EnviDan A/S 

 

 

Michael Møller                   /                  Ruben Lauridsen 
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