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Tilslutningstilladelse og tilladelse til udledning af 
overfladevand til Døde Å i udløb DU209 i forbin-
delse med separatkloakering af ALBOA afd. 016.  
 
Tilladelsen er meddelt i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 28 stk. 1 og 2, 
samt Spildevandsbekendtgørelsen §17 til : 

 

 Tilslutning af overfladevand fra delområde 1 (se figur 1) til offentlig 

regnvandsledning  

 

 Udledning af overfladevand fra delområde 2 (figur 1) til Døde Å i ud-

løb DU209 

 
Tilladelsen er betinget af de vilkår, der er angivet under afsnit 2. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

  

Nikolaj Kruse Christensen Annemette Sørensen 

Geolog Biolog 

 

Bilag til afgørelsen: 

Bilag 1: Arealopgørelse delområde 1 

Bilag 2: Arealopgørelse delområde 2 

Bilag 3: SVK regneark - Dokumentation for bassin dimensionering  

Bilag 4: Kloakplan 

Bilag 5: Bassin tegning og Snit af render 

 

Annonceres den 16. september 2020 

Klagefristen udløber den 16. oktober 2020 

Søgsmålsfristen udløber den 16. marts 2020. 
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1 Vilkår for tilladelse til nedsivning og udledning af 

overfladevand 
1.1 Tilslutning til regnvandsledning fra delområde 1 

 
1.1.1 Det samlede reducerede areal, hvorfra der må afledes regn og over-

fladevand, må ikke overskride 578 m
2
 

 
1.1.2 Den samlede afløbsret på 4 l/s til regnvandsledning må ikke over-

skrides.  

 
1.1.3 Regn og overfladevand skal tilsluttes regnvandsledning i Hømose-

vej.  

 
1.1.4 Husspildevand skal tilsluttes spildevandsledning i Hømosevej 

 
1.1.5 Der må kun tilsluttes drænvand fra omfangsdræn til regnvandsled-

ningen 

 
1.1.6 Ansøger skal følge Aarhus Vands anvisninger angående tilslutning 

til Aarhus Vands ledningssystem.   

 

  
1.2 Udløb og forsinkelsesbassin fra delområde 2 

 

Udledning til Døde Å via udløb DU209 

1.2.1 Der skal som ansøgt etableres et kombineret LAR-anlæg og bassin 

til forsinkelse og rensning af overfladevandet. Det kombinerede 

LAR-anlæg og bassin (B2038) skal have et forsinkelsesvolumen på 

309 m
3
 og et fast afløb (tømningsflow) på 5 l/s, svarende til 1,25 

l/s/ha.  

 

1.2.2 Det kombinerede LAR-anlæg og bassin skal dimensioneres, således 

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

 

1.2.3 Overløb fra reguleringsbrønd skal ske gennem et kontrolleret over-

løb i afløbsbygværket.  

 

1.2.4 Udløbet fra forsinkelsesbassin til Døde Å skal udformes på en sådan 

måde, at det ikke forårsager nedbrydning af brinkanlæg eller forår-

sager materialetransport i vandløbet.  

 

1.2.5 Det skal under anlægsarbejdet sikres, at der ikke sker udskylning af 

ler, sand eller grus til Døde Å. Om nødvendigt skal etableres et mid-

lertidigt sedimentationsbassin. 
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Bassiner 

1.2.6 Bassinkanter skal som udgangspunkt udformes med skråningsan-

læg, der ikke er stejlere end 1:5. Eventuel anden udformning skal 

forinden godkendes af Teknik og Miljø, Vand og Natur. 

1.2.7 Indløb og afløb skal placeres, så der skabes længst mulig strøm-

ningsvej i bassinet. 

 

1.2.8 Bassinets bund og sider ved indløbet skal erosionsbeskyttes.  

 

1.2.9 Afløbet fra bassinet skal etableres med afløbsregulator og afspær-

ringsspjæld. 

 

1.2.10 Bassin B2038 og LAR-anlægget, skal fortløbende oprenses og ved-

ligeholdes, således at bassinernes rette funktion til stadighed opret-

holdes. Hovedbassinet skal oprenses senest når 20-25% at volumen 

er fyldt med sediment. Status for sedimentopbygningen kontrolleres 

som minimum hvert 5. år. Frekvensen kan justeres efter aftale med 

Aarhus Kommune. 

 

1.3 LAR-elementerne - design  

1.3.1 LAR-elementerne (grøfterne) er baseret på rensning 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 forskellige elementer fungerer. 

 

1.3.2 Grøfterne skal placeres og udføres således, at der ikke under nor-

male nedbørsforhold opstår overfladisk afstrømning, over-

fladegener, eller gener i øvrigt på grunden eller nabogrunde. Ved 

normale nedbørsforhold forstås nedbør, der statistisk set forekom-

mer op til hvert 10. år.  

 

1.3.3 Overfladevandet skal nedsives fra terræn, gennem filtermuld eller 

tilsvarende. 

 

1.3.4 Grøfterne/nedsivningsanlæg skal anlægges med filtermuld eller god 

muldjord. 

 

1.4 LAR-elementerne – drift  

1.4.1 Boligforeningen drifter bassiner og LAR-elementer så deres funktion 

som bassin og LAR-element stedse opretholdes.  

 

1.4.2 Senest hvert 10. år efter ibrugtagning af LAR-anlægget, skal der 

udtages jordprøver, der analyses for relevante forureningsstoffer. 

Filtermulden skal skiftes, når koncentrationen af miljøfremmede stof-

fer i 30 cm dybde overskrider kriterierne for forurenet jord.  
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1.4.3 Oversigtskort og koordinater fra prøvetagningssteder, samt analyse-

resultater sendes til Teknik og Miljø, Vand og Natur, med reference 

til tilladelsens sagsnummer som fremgår af side 1. 

 

1.4.4 Overfladen af filterjorden må ved inspektion ikke syne forurenet eller 

afgive lugt som følge af forurening. 

 

1.4.5 Der skal etableres køreadgang for tømning og renholdelse af sand-

fang, indløb, udløb og reguleringsbrønd. 

 

1.5 Generelt  

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

de dele af regnvandssystemet, som etableres på anden mands 

grund. 

1.1.2 Der fastsættes ikke grænseværdier for indholdet af forurenende 

stoffer i de regnbetingede udledninger til vandområder.  

1.1.3 Efter projektets gennemførelse færdigmeldes anlægget til Teknik og 

Miljø, Vand og Natur via vandognatur@mtm.aarhus.dk, inkl. frem-

sendelse af ”som udført”-tegningsmateriale til dokumentation. 

Grundejer og Aarhus Kommune foretager herefter en fælles besigti-

gelse af de etablerede anlæg, hvor ansøger redegør for at de er ud-

ført efter udledningstilladelsens 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 regnvandssbassinerne 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:  

 

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

  

3 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. 
 
 

4 Ansøgning 
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har den 12-07-2019 modtaget ansøg-

ning om tilladelse til udledning af overfladevand for ALBOA afd. 016. An-

søgningen er fremsendt af IVK (Rådgiver) på vegne af ALBOA afd. 016 

(Bygherre). 

 

5 Projekt oplysninger 
5.1 Baggrund  

Aarhus Kommune har i Spildevandsplan 2017 – 2020 udlagt en strategi for 

adskilte afløbssystemer. Den overordnede prioritering for fornyelse af af-

løbssystemet er angivet i Spildevandsplanen, hvoraf det fremgår, at Viby 

skal adskilles i den gældende planperiode.  

Den fremtidige adskillelse i Viby er en opgave, der skal ske i sammenhæng 

med nedlæggelsen af Viby Renseanlæg, der forventes nedlagt i 2025. Ad-

skillelsen i oplandet til Viby Renseanlæg skal ske frem til år 2040 med krav 

om, at der i 2025 er adskilt minimum 83 red. ha i Viby for at kunne overholde 

myndighedskrav til antallet af overløb fra den pumpestation, der i fremtiden 

skal transportere spildevand fra Viby til Marselisborg Renseanlæg. 

 

5.2 Eksisterende forhold 

ALBOA afd. 016 Høvænget er beliggende i delopland D001 og i fælleskloa-

keret. Delopland D001 er udlagt til kloakseparering med mulighed for udtræ-

den. Områdets areal er 3,97 ha, hvor de 0,87 ha er befæstet.  

 

5.3 Ansøgt projekt 

Området separeres og det er planen, at samle regnvand i et forsinkelses-

bassin på områdets sydvestlige område ved Døde Å. Det vil sige at alt regn-

vand, der afledes fra området, ender i bassinet, dog på nær regnvandet fra 

et garageanlæg (Hømosevej 32). Det er ikke muligt at, få dette med i bassi-

net. Den samlede vandmængde fra garageområdet er beregnet til 9,8 L/s og 

https://aarhus.dk/media/5481/regnvandsbassiner-12-2016.pdf
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bliver ledt til den offentlige regnvandsledning i Hømosevej. Garageområdet 

bidrager således ikke med overfladevand til forsinkelsesbassin og indgår 

derfor ikke i bassindimensioneringen.  

 
Figur 1. Område 1(blå) er tilsluttet Aarhus Vand regnvandsledning i Hømosevej. Område 2 
(lyserød) afleder til Døde Å via et LAR-anlæg, hvor der sker afledning og ned sivning af regn 
og overfladevand.   

 

Tilslutning af overfladevand til offentlig kloak 

Tilslutning af overfladevand til offentlig kloak fra delområde 1 sker ved en 

traditionel rørløsning, hvor alt regnvand ledes til det offentlige regnvandssy-

stem. Den samlede vandmængde fra garageområdet er beregnet til 4 L/s og 

bliver ledt til den offentlige regnvandsledning i Hømosevej. Se bilag 1. 

Mængden er taget ud af beregningen af bassinet. 

 

Udledning af overfladevand til Døde Å 

Udledning af overfladevand til Døde Å fra delområde 2 sker ved kombineret 

LAR-løsning og forsinkelsesbassin, se bilag 5.  

 

Bassinet er udformet efter principperne i vejledningen; Regnvandsbassiner, 

design og dimensionering, Aarhus Kommune og Aarhus Vand A/S, af de-

cember 2016. Den beregnede dimensionerende vandmængde fra området, 

der går til bassinet, er beregnet til 107 L/s. 

Reguleringsbrønden bliver, som fabrikant Mosbaek modeltype CEV, indstil-

let til 5 L/s og monteret i en ø1250 brønd, i banketten ud imod Døde Å. 

Det effektive bassinvolumen er beregnet, via ”skrift 30”, til 309 m
3
. Dette er 

uden hensyntagen til nedsivning i render og det ekstra positive bidrag fra 
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drænet i bunden af de åbne render. Den forventede længde af de åbne ren-

der med dræn er ca. 570 m. 

 

Funktion af den kombinerede LAR-løsning og forsinkelsesbassin, betyder at 

kun den mængde regnvand, der ikke fordamper eller siver ned, vil blive ud-

ledt via en reguleringsbrønd åen. Reguleringsbrønden indstilles således at 

den opgivne grænse på de 5 L/s, for området, overholdes. Desuden etable-

res der et overløb, der er designet jf. ”skrift 30” til kun at løbe over ved 10 års 

hændelser. Se bilag 4 

 

Overfladevandet renses i grøfter og i forsinkelsesbassinet ved filtrering og 

bundfældning. Overfladevandet siver ned gennem filtermuld og opsamles i 

dræn inden udledning. Drænet tænkes udført enten i rør-form eller løst 

drænmateriale. Dette dræn ender også i bassinet. Den del af regnvandet, 

der afledes via rør, løber også til de åbne render, så denne mængde, også 

på sin vis forsinkes. Dog afledes den sydlige del af nr. 30, 32, 34, 36 via rør 

direkte til bassinet. 

 

 

 
Figur 2. Kloakplan over projektområdet og placering af LAR-løsninger og forsinkelsesbassin. 
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Figur 3. Principskitse af afvandingsgrøft med underliggende dræn. 

 

 

 

6 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø’s bemærkninger 
6.1 Specifikke forhold  

Spildevandsbekendtgørelsen §17 og §19 

Nedsivning i lavningen er mindre end 25 m fra recipienten, hvorfor tilladelses 

meldes efter spildevandsbekendtgørelsen §17. 

 

6.2 Opfyldelse af målsætningen 

 

Tilladelsen vurderes ikke at indebære forringelse af områdets naturtyper og 

levestederne for arterne. Desuden vurderes udledning ikke at medføre for-

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

 

Det vurderes, at det ansøgte mindsker påvirkningen af Døde Å og Brabrand 

Sø idet der sker mindre belastning af overløbsvand fra Viby Renseanlæg til 

Døde Å. 

 

Samlet vurderes det derfor, at den ansøgte udledning af overfladevand ikke 

er til hindre opfyldelse af målsætningen for Døde Å og Brabrand Sø. 

 

6.3 Vandområderne 

Døde Å har, jf. Hovedvandplan 1.7 for Århus Bugt målsætningen ”God øko-

logisk tilstand” og er karakteriseret som et vandløb med blød bund. Målsæt-

ningen for faunaklassen på strækningen er 4. 

Der blev i november 2011 foretaget en vandløbsbedømmelse 300 meter 

nedstrøms udløb DU01 fra Viby Renseanlæg (vl. Station 110.018 i WinBio). 
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Faunaklassen var 2 (stærkt forurenet) og målsætningen var således ikke 

opfyldt.  

Eftersom der etableres rensetiltag for regnvandet i området, og da områdets 

bidrag til udledning af opspædet spildevand via overløb DU02S reduceres, 

vurderes projektet ikke at medføre en forringelse af Vandområdes aktuelle 

tilstand.  

 

Næringsstofbelastning – Brabrand Sø 

Døde Å er en del af oplandet til Brabrand Sø, og indgår derfor også i belast-

ningsopgørelsen til Brabrand Sø i Vandområdeplan 2015-2021 for Vandom-

rådedistrikt Jylland og Fyn. Miljøstyrelsen har udtalt at bidraget fra oplandet 

til Døde Å ikke er inkluderet i belastningsopgørelsen, idet det er vurderet, at 

belastningen herfra kun i ringe grad påvirker Brabrand Sø, da indløbet fra 

Døde Å sker tæt på afløbet fra Brabrand Sø.  

 

Derfor vurderes det at udledning af overfladevand ikke er til hinder for 

målopfyldelse for Brabrand Sø. 

 

6.4 Hydraulisk kapacitet i vandløb m.v. 

Udledning af overfladevand fra projektområdet forsinkes inden udledning til 

henholdsvis 5 l/s svarende til 1,25 l/s/ha.  

 

Det vurderes, at Døde Å har den nødvendige hydrauliske kapacitet til at 

modtage de regnbetingede vandmængder, der er omfattet af nærværende 

tilladelse, uden at der opstår væsentlige opstuvninger og oversvømmelser til 

gene for driften og brug af de vandløbsnære arealer. 

Begrundelsen herfor er, at afstrømningen med det nye bassin udledes med 

væsentlig større forsinkelse end hidtil. Tidligere løb regnvandet til Viby ren-

seanlæg via fællessystemet. 

 

 

6.5 Internationalt beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag 

IV:  

Der er ikke konstateret bilag IV arter i området langs vandområde / udløbet. 

Den ansøgte udledning vurderes derfor ikke at påvirke bilag IV arter i områ-

det, og vurderes heller ikke at være til hindring for en fremtidig udbredelse af 

bilag IV arter i området. 

 

6.6 Vurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder 

Nærmeste Natura 2000-område er Brabrand Sø, nr. 233. Udløbet er belig-

gende opstrøms et Natura-2000 område. Det vurderes, at det ansøgte pro-

jekt ikke vil give anledning til en negativ påvirkning af Natura 2000-området 

og vil indebære forringelse af områdets naturtyper og levestederne for arter-

ne, eller at medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de 

arter området er udpeget for. 
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6.7 Generelt  

Der fastsættes ikke grænseværdier for indholdet af forurenende stoffer i de 

regnbetingede udledninger. Derimod skal oplysningerne i denne tilladelse for 

regnbetingede udledninger om bassinvolumen, fast afløb og overløbsfre-

kvens opfattes som funktionskrav  
 

 

 

7 Partshøring 
Udkast er sendt til høring hos Aarhus Vand A/S og bygherre rådgiver Peter 
W. Nielsen.  
 
Der er ingen kommentar til afgørelsen.  

 

 

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 på tilladelsens side 1.  
 
Oplysning om Klageportalen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside (www.naevneneshus.dk), herunder undtagelsesreglerne for 
ikke at benytte Klageportalen.  
Hvis der modtages klager inden for klagefristen, får ansøger straks besked, 
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. 
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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 

 

 

Rådgiver: 

Peter W. Nielsen, IVAR LYKKE KRISTENSEN AS, E-mail: pwn@ilk.dk 

 

Parter i sagen: 

Morten Ø. Nielsen, Aarhus Vand A/S, Morten.Ostergaard@aarhusvand.dk 

 

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

sat): 

 

Modtager Adresse Mail CVR-nr: 

Miljøstyrelsen Haraldsgade 52, 2100 

København Ø 

mst@mst.dk 33157274 

Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen 

Nord, Langelandsgade 

8, 8940 Randers 

senord@sst.dk 12070918 

Danmarks Fiskeriforening Nordensvej 3, Taulov, 

7000 Fredericia 

mail@dkfisk.dk 45812510 

Ferskvandsfiskeriforeningen 

for Danmark 

NP Danmarksvej 79, 

8732 Hovedgård 

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 25145615 

Danmarks Sportsfiskerfor-

bund 

Hovedkontor, Skyttevej 

4, Vingsted, 7182 Bred-

sten 

post@sportsfiskerforbundet.dk 37099015 

Danmarks Naturfrednings-

forening 

Masnedøgade 20, 2100 

København Ø 

dn@dn.dk 60804214 

Friluftsrådet Scandiagade 13, 2450 

København SV 

fr@friluftsraadet.dk 56230718 

Dansk Ornitologisk For-

ening 

 natur@dof.dk, aarhus@dof.dk  

 

 

  

mailto:pwn@ilk.dk
mailto:Morten.Ostergaard@aarhusvand.dk
mailto:senord@sst.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.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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Dato: 4.mar.2019

Sag:

Adresse:

Matr.nr.:

Bebyggelse:

Tilladelig afløbskoefficient (oplyses af Aarhus Vand) 0,40  -  /  l/s

Dimensionsgivende regnintensitet (i): 105 (l/s/ha i 10 min.)

Der skal benyttes nedenstående afløbskoefficienter til regnvandsafledningen

Overfladeart Afløbskoefficient

Befæstede områder (asfalt, beton o. lign.) 0,90

Tagflader 0,90

Flisebelægning 0,70

Grusmacadam (komprimeret SG o. lign.) 0,50

Grønne tage 0,40

Græsarmering 0,40

Grusarealer 0,30

Grønne områder 0,10

Hydrologisk reduktionsfaktor = 1,0

Regnvandsafledning:

Overfladeart Afløbsko-

efficient

Areal Red. 

areal

Regnvand i 

alt
φ m² m² l/s

Tagflader (garage) 0,90 333 299 3,1

Vejareal 0,90 264 238 2,5

Grønne områder 0,10 416 42 0,4

NB selve martriklen er på 14749 m2, hvilket ville give 

en middel afløbskoefficient på 0,13. De 0,57 er pga.

den arbitrære opdeling i del område 1 og 2.

Se derfor venligst bort fra de 0,57

Samlet areal (A): 1.013 578

6

0,57

4

Eventuelt regnvandsbassin

(Vejledende, uden ansvar for Aarhus Vand A/S)

5

5

5

Klimafaktor 1,30

Bassin-

udformning

Risici ved

overbelastning

Volumen - Sikkerhed for overbelastning hvert 5. år [m³]:

Volumen - Sikkerhed for overbelastning hvert 10. år [m³]:

Beregningsskema

Afledning af regnvand

Middel afløbskoeff. (φm):

Samlet afløb (Q) [l/s]:

Max. tilladelig afledning [l/s]:

Volumen - Sikkerhed for overbelastning hvert 2. år [m³]:

Alboa afd. 016, Høvænget

Høvænget 1-62, hømosevej 32, 8260 Viby J

Matrikel 13ks, Viby by, Viby

Del område 1 (garageanlæg)



Dato: 4.mar.2019

Sag:

Adresse:

Matr.nr.:

Bebyggelse:

Tilladelig afløbskoefficient (oplyses af Aarhus Vand) 0,40  -  /  l/s

Dimensionsgivende regnintensitet (i): 105 (l/s/ha i 10 min.)

Der skal benyttes nedenstående afløbskoefficienter til regnvandsafledningen

Overfladeart Afløbskoefficient

Befæstede områder (asfalt, beton o. lign.) 0,90

Tagflader 0,90

Flisebelægning 0,70

Grusmacadam (komprimeret SG o. lign.) 0,50

Grønne tage 0,40

Græsarmering 0,40

Grusarealer 0,30

Grønne områder 0,10

Hydrologisk reduktionsfaktor = 1,0

Regnvandsafledning:

Overfladeart Afløbsko-

efficient

Areal Red. 

areal

Regnvand i 

alt
φ m² m² l/s

Tagflader 0,90 5.098 4.588 48,2

Flisebelægning 0,70 680 476 5,0

Vejareal 0,90 2.543 2.289 24,0

Grønne områder 0,10 30.360 3.036 31,9

Samlet areal (A): 38.681 10.389

109

0,27

162

Eventuelt regnvandsbassin

(Vejledende, uden ansvar for Aarhus Vand A/S)

25

45

65

Klimafaktor 1,30

Bassin-

udformning

Risici ved

overbelastning

Volumen - Sikkerhed for overbelastning hvert 5. år [m³]:

Volumen - Sikkerhed for overbelastning hvert 10. år [m³]:

Beregningsskema

Afledning af regnvand

Middel afløbskoeff. (φm):

Samlet afløb (Q) [l/s]:

Max. tilladelig afledning [l/s]:

Volumen - Sikkerhed for overbelastning hvert 2. år [m³]:

Alboa afd. 016, Høvænget

Høvænget 1-62, hømosevej 32, 8260 Viby J

Matrikel 13ks, fø, hæ, fæ, hx, hy, hz, ia, ht, hu , hv, Viby by, Viby

Del område 2





Beregn

Regnkurve karakteristika Ledningsdimensionering Bassindimensionering opstrøms udløb

CDS karakteristika Oplandskarakteristika
Northing (WGS84 ZONE 32) 6220681 CDS-regn varighed (min) 240  Befæstet areal (ha) 0,8654
Easting (WGS84 ZONE 32) 571099 Tidsskridt (min) 1  Hydrologisk reduktionsfaktor (-) 0,9
Årsmiddelnedbør [mm] 707 Beregnes ud fra N og E koordinater Asymmetri koefficient 0,5  Afskærende lednings kapacitet (l/s) 5
Middelværdi ekstrem døgnnedbør 
DMI Klimagrid [mm/dag] 25,5 Beregnes ud fra N og E koordinater

Gentagelsesperiode (år) 10  NB. Frekvens- og sikkerhedsfaktorer på regnen 

Sikkerhedsfaktor (Fra Skrift 27) 1,2 Defineret i Skrift 27, Faktor til beskrivelse af usikkerhed, klima, mv. Typisk 1.0 - 1.8 indgår ved beregning af bassinvolumen

Varighed (min) Intensitet givet ovenstående input (µm/s)
20 17,19

Design regnkurve CDS regn Volumen af bassin
 309 m3  

Varighed zT S{zT} f*zT Regression Tid Intensitet Effekten af koblede regn ER inkluderet (20 % ekstra volumen)
(min) (µm/s) (µm/s) (µm/s) (µm/s) (min) (µm/s) Plot af CDS regn:

1 42,77 4,97 51,32 50,96 0 0,701037375 Tilpas SERIE(..) i CDS regn
2 37,67 3,95 45,20 45,40 1 0,70591888 til at plotte fra H18 til H257
5 28,47 2,14 34,16 34,67 2 0,710878247

10 21,30 1,83 25,56 25,45 3 0,715917422 Mellemresultater svarende til Skrift 16

30 11,30 1,23 13,56 13,26 4 0,721038419 Dvs. at effekt af koblede regn IKKE er indkluderet
60 6,91 0,94 8,29 8,21 5 0,726243319 i mellemresultaterne.

180 2,99 0,35 3,58 3,65 6 0,731534277 Reduceret areal (ha) 0,78
360 1,78 0,13 2,14 2,15 7 0,736913522 Afløbstal (mu-m/s 0,64
720 1,04 0,09 1,24 1,26 8 0,742383364 Varighed (h) 4,23

1440 0,61 0,05 0,73 0,74 9 0,747946195 Vr,k (mm) 33,03
2880 0,37 0,03 0,44 0,43 10 0,753604491

11 0,759360819
12 0,765217843
13 0,771178323
14 0,777245122
15 0,783421213
16 0,78970968
17 0,79611373
18 0,802636691
19 0,809282024
20 0,816053325
21 0,822954339
22 0,829988957
23 0,837161235
24 0,844475394
25 0,851935833
26 0,859547135
27 0,867314083
28 0,875241663
29 0,883335082
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