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1 Resume 

Dette notat forholder sig på konceptniveau til regnvandshåndteringen i det frem-

tidige område, Amtssygehuset, Aarhus. Løsningerne foreslået i dette notat skal 

konkretiseres ifm. lokalplanarbejdet og udarbejdelse af regnvandshåndterings-

planer. Her skal det sikres, at udstykningsplan, tilslutningspunkter samt tracéer 

for regn- og spildevand og arealudlæg til bassiner fastlægges endeligt.  

Opsummering af notatet kan beskrives ved følgende: 

› På baggrund af illustrationsplanen er der udarbejdet forslag til afgrænsning 

af byggefelter samt forslag til afløbskoefficienter. På baggrund af disse for-

udsætninger er der beregnet nødvendige bassinvolumener samt skitseret 

løsningsforslag til fremtidige tracéer for regnvand. Det overordnede forslag 

til løsninger fremgår på Figur 1. 

› Størrelsen af bassinerne i parken kan reduceres ved at anlægge flere de-

centrale forsinkelsesløsninger som f.eks. regnbede eller faskiner til håndte-

ring af vejafvandingen. De lokale løsninger skal fortsat tilkobles det nye 

regnvandssystem og ikke baseres på nedsivning. 

› De skitserede bassinplaceringer og arealudlæg i parken skal betragtes som 

en indledende arealvurdering. Den endelige udformning og placering af bas-

sinerne skal bearbejdes i forbindelse udarbejdelse af regnvandshåndterings-

plan. 

› I den centrale park i projektområdet kan der etableres et forbassin/rense-

bassin som renser regnvandet inden dette afledes til flere infiltrationsbassi-

ner. Rensebassinet kan erstattes af større sandfang, hvis ikke der ønskes et 

synligt vandspejl. Rensebassinet vil til dagligt fremgå med en permanent 

vandoverflade, mens infiltrationsbassinerne til dagligt vil fremstå tørre. Der 

skal anlægges en servicevej til de fremtidige bassinanlæg, så disse kan drif-

tes. 

› Infiltrationsbassinerne vil fylde en stor del af parkens areal. Det bør under-

søges nærmere, hvor stor en andel af parkens areal som kan medregnes 

som opholdsarealer. I programmeringen bør der arbejdes med at enkelte 

arealer kun tages i brug ved større regnhændelser, så det sikres, at det 

største mulige areal kan medregnes som opholdsareal. 

› Regnvand fra enkelte dele af udviklingsarealet kan ikke ledes ned til de 

planlagte løsninger i parken, hvorfor de i stedet må udlede regnvandet til 

det eksisterende kloaksystem i Viborgvej. Dertil stilles der krav om at om-

råderne skal etablere lokale forsinkelsesløsninger, så det eksisterende klo-

aksystem i Viborgvej ikke overbelastes. 

› Den sydlige del af projektområdet er kritisk ift. vandhåndtering pga. byg-

ningstætheden kombineret med et stejlt terræn. Dette gør, at den nødven-

dige forsinkelse af regnvand skal anlægges underjordisk i form af et ind-

støbt bassin i/under trappen.  
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› Vandmængden opgjort for den sydlige del af projektområdet kan reduceres 

ved planlægning af flere grønne overflader, LAR-løsninger langs fordelings-

vejene/boligvejene samt etablering af grønne tage.  

› Det vurderes i nærværende fase problematisk at afvande dele af det sydlige 

opland til forsinkelsesløsningen i trappen grundet det stejle terræn. Derfor 

skal disse områder etablere lokale forsinkelsesløsninger for regnvandet før 

dette kan afledes til den offentlige kloak. Hvis den fremtidige bebyggelse 

placeres i skel, bør det undersøges om der kan anlægges forsinkelsesløsnin-

ger i det offentlige vejareal, som kan sikre, at der sker en passende forsin-

kelse inden tilkobling til offentlig kloak. 

 

Figur 1 – Oversigt over placering af forslag til ledningstracéer og bassinplaceringer. 
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2 Baggrund 

I forbindelse med byudviklingen af 'Amtssygehuset' på Tage-Hansens Gade, Aar-

hus Kommune, er der udarbejdet et koncept for regnvandshåndteringen for pro-

jektområdet. I den forbindelse foreligger der et forslag til en illustrationsplan ud-

arbejdet af Vandkunsten og SLETH. Denne fremgår af Figur 2.  

Ved udarbejdelse af lokalplan/lokalplaner for området skal det sikres, at regn-

vandshåndteringsløsningerne følger det overordnede koncept. 

 

Figur 2 - Endeligt forslag til illustrationsplan for området "Amtssygehuset". Af Vandkunsten 

og SLETH. 

Med udgangspunkt i det endelig illustrationsplansforslag, har dette notat til for-

mål at undersøge udfordringer og mulighederne for at håndtere regnvand inden 

for området, før det udledes til det omkringliggende kloaksystem. I nærværende 

notat ses der på håndteringen af hverdags- og skybrudsregn for hele området 

på et konceptuelt niveau.  
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Projektområdet består af matrikel 12ab og 12af. Disse har et samlet areal på 

68.378 m² svarende til ca. 6,8 ha. Projektafgrænsningen ses på Figur 3. 

 

Figur 3 – Projektområdet markeret med gul skravering. 

3 Forudsætninger 

3.1 Datagrundlag 

Nærværende notat tager udgangspunkt i følgende dokumenter: 

› 'Opgørelse over opholdsareal' fra 16/02/2021 modtaget fra Aarhus Kom-

mune 

› 'Forslag til udviklingsplan for Amtssygehuset' fra marts 2021 af Aarhus 

Kommune 

› 'Bilag 6 – Forslag til endelig illustrationsplan' modtaget fra Aarhus Kom-

mune 

› 'Bilag 7 – Forslag til justering af byggefelter' modtaget fra Aarhus Kommune 

› Løbende mailkorrespondance og møder med Aarhus Kommune og Aarhus 

Vand 

Dertil er byggearkivet i Aarhus, minejendom.dk, blevet benyttet til at belyse de 

eksisterende kloakforhold på grunden.  
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3.2 Generelle dimensioneringsforudsætninger 

Udarbejdelse af dette notat benytter retningslinjerne angivet af Aarhus Kom-

mune i: 

› Aarhus Kommune – Gældende design og dimensioneringskrav, 2020 

3.3 SCALGO Live forudsætninger 

De naturlige strømningsveje og lavninger er modelleret ved brug af programmet 

SCALGO Live. SCALGO Live er et modelleringsværktøj, som på baggrund af den 

valgte højdemodel og nedbørsmængde kan simulere lavninger og strømnings-

veje i terrænet. Følgende hovedforudsætning gør sig gældende for programmet: 

› Programmet medtager ingen eksisterende kloaksystemer, fordampning eller 

infiltration. Dermed fordeles den valgte nedbør uden hensyn til fysiske re-

duktioner.  

Programmet anvendes derfor til at vurdere worst-case forhold for afstrømning 

på terræn og de tilhørende oversvømmelser. Danmarks højdemodel 2021 an-

vendes som grundlag. 

› Nedbørsmængden er beregnet ud fra regnserier i SVK-beregningsark  

› Koordinatsæt i SVK er sat til N: 6220681 og E: 571099 svarende til en års-

middelnedbør på 707 mm ved Viby J. Renseanlæg  

› Der tages udgangspunkt i en regnhændelse med 4 timers varighed (240 

min)  

› Nedbørsmængde for 1 års regnhændelse med sikkerhedsfaktor 1,56: 30 

mm 

› Nedbørsmængde for 100 års regnhændelse med sikkerhedsfaktor 1,4: 82 

mm 

› Der anvendes en nedbørsmængde på 52 mm for en skybrudssituation  

Der anvendes en reduceret nedbørsmængde til analysen, da det eksisterende og 

fremtidige kloaksystem må forventes at aftage en del af nedbøren.  

4 Statussituation 

4.1 Kloakeringsforhold 

Kloakforholdene inden for projektområdet fremgår på Figur 4. Kloaksystemet 

omkring projektområdet består af både regn- og spildevandsledninger samt fæl-

lesledninger. Derfor er nærværende matrikel (Tage-Hansens Gade 2) blevet un-

dersøgt i byggesagsarkivet (minejendom.dk). Her er der fundet en kloakplan fra 
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1971, som ses af Bilag A. Af denne fremgår det, at nogle bygninger har flere af-

ledningspunkter og til forskellige afløbssystemer.  

I forbindelse med byggemodningen, forventes det, at regnvand fra både eksiste-

rende og ny bebyggelse forsinkes inden tilkobling til de eksisterende kloaksyste-

mer. Dette er dog på nær portbygningen, som, efter aftale med Aarhus Vand, 

forbliver tilkoblet den eksisterende regnvandsledning i Tage-Hansens Gade. 

Portbygningen er markeret på Figur 8 (side 12).    

 

Figur 4 - Kloakeringsforhold ved projektområdet. Fra Aarhus Kommune, BorgerGIS 

4.2 Grundvands- og jordforhold 

Grundvandsforholdene inden for projektområdet er undersøgt via Aarhus Kom-

munes egen webGIS samt via SCALGO. Området er ikke placeret inden for et 

'område med særlige drikkevandsinteresser' (OSD). Dertil ligger området i Aar-

hus Kommunes grønne zone for nedsivning. Dette ses af Figur 5. 
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Figur 5 – Aarhus Kommunes zonekort for nedsivning. Projektområdet er markeret med 

orange. Fra Aarhus Kommune WebGIS. 

Der blev i 2016 udført geotekniske boringer i projektområdet af NIRAS. Her blev 

grundvandsspejl og forekomsten af fed ler undersøgt. Grundvandsstanden frem-

går af disse boringer som forholdsvis lav i dele af området, dog vekslende. Der 

ses således en afstand mellem terræn og vandspejl på mellem 3,3 m til 12.9 m 

af de 15 boringer, der er blevet foretaget. Det bør bemærkes, at området for-

ventes tæt bebygget i fremtiden med flere underjordiske parkeringskældre, der-

for kan der være risiko for at regnvand som nedsives lokalt opsamles i de frem-

tidige omfangsdræn. Det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt at benytte sig af 

nedsivningsløsninger, som en generel løsning i området. Der kan etableres lo-

kale nedsivningsløsninger, såfremt det vurderes at forholdene er gunstige i se-

nere projekteringsfaser. Ved udførsel af nedsivningstest, bør der bl.a. tages hen-

syn til placeringen af fremtidige bygninger, parkeringskældre og fremtidige ter-

rænkoter.   

5 Terrænanalyse 

Terrænet er analyseret ved hjælp af SCALGO Live og den nyeste offentlige høj-

demodel. Højdemodellen er uden bygninger og viser derfor den overfladiske ter-

rænkote i området. Terrænet i og omkring projektområdet ses på Figur 6. 

Det bemærkes, at projektområdet primært ligger i kote 15-30, samt den over-

ordnede terrænhældning falder fra nord mod syd. Langs den sydlige og østlige 
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projektafgrænsning er der meget stejle faldforhold, mens den nordlige og cen-

trale del af projektområdet fremgår fladere.  

 

Figur 6 – Højdekort for projektområdet. Højdekortet er uden bygninger.  

5.1 Strømningsveje og vandoplande 

Til at analysere strømningsvejene og vandoplandene inden for projektområdet 

er der benyttet lavningsfrie strømningsveje i SCALGO Live. Denne model giver et 

overblik over overfladevandets tracé på terræn. Lavningsfri betyder, at der ikke 

er set på en mængde regn (gentagelsesperiode), men en fri strømningsvej, hvor 

alle lavninger er vandfyldte. 

Som det ses af Figur 7, sker der hovedsageligt afstrømning mod syd. En mindre 

andel af strømningsvejene ledes mod nord til Viborgvej, hvorfra de strømmer 

sydøst. Dertil ses det, at der kun er strømningsveje ud af området. Der er der-

ved ikke nogen strømningsveje ind i området, som skal sikres ved det fremtidige 

byggeri.    
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Figur 7 - Lavningsfrie strømningsveje i projektområdet. 

Områdets strømningsveje er påvirket af terrænets fald og lavninger. Derved har 

terrænet også betydning for de regnvandshåndteringsløsninger, der kan etable-

res i forbindelse med byggemodningen. Især placeringen af løsninger er vigtig, 

så det sikres, at al vand håndteres inden for projektområdets afgrænsning. 

Strømningsveje kan således bruges til at indikere, hvor mulige løsninger place-

res bedst, for at håndtere det ønskede vandopland.  

6 Plansituation  

6.1 Arealopgørelse  

På baggrund af illustrationsplanen og de overordnede belægningstyper vist 

derpå, kan projektområdet opdeles i forskellige arealtyper. På Figur 8 fremgår 

de overordnede arealtyper brugt i nærværende notat.  
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Figur 8 - Arealinddeling baseret på illustrationsplanen for området. 

Ud fra de syv arealtyper er følgende afløbskoefficienter i Tabel 1 benyttet til de 

videre beregninger af forsinkelsesvolumener. 

Tabel 1 - Afløbskoefficienter for de forskellige arealtyper. Baseret på 'Gældende design og 

dimensioneringskrav, 2020' tabel 2, Aarhus Kommune. 

Arealtype Afløbskoefficienter 

Bygninger 0,9 

Veje 0,9 

Bygninger som afleder til Tage-Han-

sens Gade 

0 

Gårdareal med p-kælder 0,7 

Gårdareal 0,35 

Parkareal 0,1 

Trappen 0,9 

Resterende del Vurderet individuelt for hvert opland 

ud fra illustrationsplanen 
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Det bør nævnes, at ovenstående afløbskoefficienter i Tabel 1 kan variere, af-

hængigt at det endelige valg af belægningstyper. Derved kan afløbskoefficien-

terne sænkes, og derved behovet for forsinkelsesvolumen, såfremt der benyttes 

permeable eller semipermeable løsninger i stedet for traditionelle hårde tage og 

asfalterede veje.  

6.2 Byggefelter 

Projektområdet er i forbindelse med udviklingsplanen blevet delt op i flere byg-

gefelter. Byggefelterne er ikke endeligt fastlagte, hvorfor arealopgørelsen skal 

revideres, når de endelige afgrænsninger fastlægges. Ændringer af arealer og 

arealtyper vil som udgangspunkt påvirke den forventede afløbskoefficient for 

bygningsfelterne, og de angivne afløbskoefficienter vil derfor også skulle revur-

deres ved større ændringer. På Figur 9 fremgår de forventede byggefelter samt 

anslået fremtidig afløbskoefficient. Afløbskoefficienterne er baseret på byggefel-

tets totale areal, heri fordelingen af bygnings-, vej-, gård- og grønne arealer vist 

på illustrationsplanen.   

 

Figur 9 - Byggefelter inden for projektafgrænsningen. Byggefelterne er inddelt efter den 

fastsatte afløbskoefficient. 

6.3 Oplandsinddeling 

Baseret på analyserne af statussituationen og den fremtidige arealanvendelse er 

projektområdet blevet inddelt i mindre deloplande til udarbejdelsen af det over-

ordnede koncept for regnvandshåndteringen. Dette skyldes til dels terrænet, 

som ikke gør det muligt at afvande hele området mod syd, da dele af området 
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kun kan afledes mod nord til Viborgvej. Dertil er der et ønske om at håndtere så 

meget af områdets regnvand i parken som muligt. Parkens placering centralt i 

projektområdet gør, at de sydligste udviklingsarealer ikke kan afvande til løsnin-

gen grundet større terrænforskelle.  Der er derfor søgt andre løsninger for disse 

arealer, bl.a. et underjordisk bassin i/under trappen. Oplands- og arealinddeling 

ses på Figur 10. 

 

Figur 10 - Oplandsinddeling af projektområdet. Dertil ses byggefelterne inden for hvert 

delopland. 

Ud fra inddelingen på Figur 10 og afløbskoefficienterne fundet i Tabel 1 kan 

deloplandenes totale og reducerede arealer findes, som vist i Tabel 2. Dertil er 

der beregnet en afløbskoefficient til hvert delopland. 

Tabel 2 - Totalt og reduceret areal af deloplandene 

 Totalt areal 

[m²] 

Reduceret areal 

[m²] 

Afløbskoefficient 

Delopland B1 38.375 25.631 0,67 

Delopland B2 3.432 2.574 0,75 

Delopland B3 4.025 3.172 0,79 

Delopland B4 13.887 10.896 0,78 
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Delopland B5 3.815 2.810 0,74 

Delopland B6 4.844 1.810 0,37 

I alt 68.378 46.892 0,69 

 

6.4 Serviceregn 

6.5 Forudsætninger 

I det følgende oplistes de overordnede dimensioneringsforudsætninger anvendt 

ved fastsættelse af de nødvendige vandhåndteringsprincipper.  

› Projektområdet har et totalt areal på ca. 6,8 ha 

› Afløbstal til recipient på 2 l/s/ha totalt opland, dog minimum 2 l/s.  

› Afledning af regnvand sker til det eksisterende regnvandssystem syd for 

projektområdet. De delområder der ikke kan ledes mod syd, ledes i stedet 

til kloaksystemet i Viborgvej efter aftale med Aarhus Vand og Aarhus Kom-

mune.  

› De delområder, som afleder regnvand til kloakken i Viborgvej, er regnet 

med en uforsinket afledning svarende til en afløbskoefficient på 0,55. Befæ-

stede arealer over dette skal forsinkes til 2 l/s pr. totalt areal, dog minimum 

2 l/s.  

› Forsinkelseselementer dimensioneres til en gentagelsesperiode for overløb 

på 10 år (T10) 

› Hydrologisk reduktionsfaktor på 1,0 

› Der anvendes en samlet sikkerhedsfaktor på 1,2 

Spildevandskomiteens beregningsark version 4.1 anvendes til udregning af nød-

vendige forsinkelsesvolumener. 

7 Forsinkelsesvolumen af regnvand 

På baggrund af arealopgørelsen beregnes de nødvendige forsinkelsesvolumener 

til regnvand for hvert delopland. Oplandene og den forventede recipient ses på 

Figur 11. 
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Figur 11 - Deloplande og forventede recipient. Deloplandenes totale areal (m²) fremgår. 

De beregnede forsinkelsesvolumener fremgår af Tabel 3.  

I alt skal der etableres ca. 2.100 m³ forsinkelsesvolumen i hele projektområdet. 

Forsinkelsesvolumenerne skal placeres inden for de tilhørende deloplande. Volu-

men for delopland B2 og B3 angiver, at den opgjorte afløbskoefficient overstiger 

kravet anført i afsnit 6.5. Derfor skal der etableres et mindre lokalt forsinkelses-

volumen, som skal sikre, at udledningen fra til det eksisterende kloaksystem i 

Viborgvej begrænses. 

Tabel 3 - Nødvendige forsinkelsesvolumener der skal etableres i de enkelte delområder. 
 

Forsinkelsesvolumen, m³  

Delopland B1 1280  

Delopland B2  16 

Delopland B3  25 

Delopland B4 570 

Delopland B5 108 

Delopland B6 60 

Totalt 2.059 
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7.1 Programmering af parken  

Generelt er det ud fra et driftsmæssigt og pladsoptimeringsperspektiv ikke for-

delagtigt at etablere flere mindre regnvandsbassiner pga. behovet for større 

overfladearealer samt flere driftspunkter. Da parken til hverdag er tiltænkt et 

grønt formål, vurderes det ikke fordelagtigt at etablere bassinerne for dybe.  

Hvis der ønskes et blåt udtryk i parken, kan der etableres et forbassin/rensebas-

sin med et permanent vandspejl. Dette tekniske anlæg kan etableres enten som 

et jord- eller betonbassin. Det skal sikres, at der er en minimumsvanddybde på 

1 m. Hvis ikke der ønskes et åbent bassin skal der etableres et større sandfang 

(brønd/bygværk) inden regnvandet ledes til infiltrationsbassinerne.   

Følgende forudsætninger er benyttet til at programmere parken på et konceptu-

elt niveau: 

›  Dybde på 0,75 m i infiltrationsbassinerne 

› Dybde på 1,0 m i rensebassinet 

› Anlæg 1:5  

› Forsinkelsesvolumenet på 1280 m³ er fordelt på tre infiltrationsbassiner. 

Herudover er der skitseret et jordbassin med et rensningsvolumen på 250 

m³ i den nordligste del. Dette svarer til et rensevolumen på ca. 100 m³/ha. 

red. areal. 

› Det skal sikres, at der ikke sker tilbagestuvning mellem bassinerne.  

› Arealerne udlagt til forsinkelsesvolumen skal til hverdag kunne benyttes 

som grønne, rekreative arealer.  

› Der etableres et samlet forsinket udløb i den sydligste del af parken. Ud-

løbsledningen etableres rundt om trappen, udenom det forventede under-

jordiske bassin Der skal etableres et drænsystem under infiltrationsbassi-

nerne som sikrer, at bassinerne tømmes efter regn samt at det tilladte af-

løbstal overholdes. 

› Det skal sikres, at alle bassinerne kan serviceres og driftes i fremtiden.  

› Grundet terrænforskelle forventes det ikke, at alt oplandsareal (B1) kan le-

des til det skitserede forbassin/rensebassin. For tilledninger direkte til infilt-

rationsbassinerne skal der placeres sandfang før indløb.  

Der ses af Figur 12 et forslag til en simpel programmering af parken. Såfremt 

der ønskes et mindre overfladeareal til løsningerne, kan dybden forøges eller an-

lægget på skråningerne gøres stejlere. Bassinerne kan dertil etableres med et 

mere organiske forløb i terrænet, end hvad der er vist på Figur 12. En anden ud-

formning kan dog kræve et større overfladeareal grundet behovet for anlæg på 

bassinerne. Placeringen af rense- og forsinkelsesvolumen kan ligeledes ændres, 

så længe det sikres, at det nødvendige forsinkelsesvolumen findes.   
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Figur 12 – Forslag til programmering af parken. Forsinkelsesbassinerne vil kun stå fyldte 

og optage det angivne overfladeareal ved en 10 års regnhændelse.  

Det skal understreges, at den endelige programmering af parken først kan ske 

senere, når der er større kendskab til det fremtidige terræn samt placering og 

dybder af ledningsanlæg. Begrænsning af befæstede overflader samt valg af 

permeable belægningstyper kan reducere det nødvendige forsinkelsesvolumen 

og dermed det nødvendige arealudlæg i parkarealet.  

Som supplement til ovenstående forslag kan der også laves lokale forsinkelses-

løsninger opstrøms for bassinerne, så en mindre andel af parkens areal benyttes 

til forsinkelse ved en 10 års hændelse. Et løsningsforslag er f.eks. at opsamle og 

benytte vejvand til at vande områdets beplantning med.  

7.2 Programmering af trappen 

Der skal forsinkes ca. 600 m³ regnvand i trappen med de nuværende forudsæt-

ninger. Dette kan gøres ved at etablere et støbt bassin under trappen, eller som 

et støbt bassin i foden af trappen. Dette skal dog etableres således, det kan af-

lede til eksisterende regnvandsledning i Regenburgsgade, hvorfor geometrien af 

løsningen er afhængig af tilslutningspunktets kote. Der er to eksisterende regn-

vandsbrønde, der kan afledes til, som vist på Figur 13. 
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Figur 13 - Eksisterende regnvandsbrønde, som trappen kan aflede til. Fra Aarhus Kommu-

nes WebGIS 

To eksempler på mulige tværsnit af trappebassinet er vist på Figur 14. Angivne 

koter er baseret på nuværende terræn. Længden er baseret på illustrationspla-

nen. Den fortrukne løsning skal findes i senere faser, hvor rammebetingelserne 

for trappen er nærmere bestemt. 

 

Figur 14 - forslag til tværsnit af trappebassinet. 

Ønskes der lagt en ny ledning i Tage-Hansens Gade eller Regenburgsgade, kan 

dybden af denne med fordel koordineres med trappebassinet.   

7.3  Decentrale løsninger 

For delopland B2, B3, B5 og B6 gælder, at der skal findes lokale forsinkelsesløs-

ninger. 

› Delopland B2 og B3 afleder efter aftale med Aarhus Vand og Aarhus Kom-

mune til eksisterende system i Viborgvej. Der må udledes uforsinket 
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svarende til en afløbskoefficient på 0,55. Befæstes der mere end dette, skal 

der laves lokal forsinkelse til 2 l/s pr. totalt areal (dog mindst 2 l/s). 

› Delområde B5 er placeret på den vestlige skrænt, og der er i udviklingspla-

nen tegnet bygninger i forskellige niveauer. Da der er fald mod Tage-Han-

sens Gade, er det ikke muligt at lede vandet mod forsinkelsesløsningerne i 

parken eller trappen, hvorfor der skal findes en lokal løsning. Dette kan 

f.eks. gøres ved at etablere rørbassiner mellem byggefelterne. Aarhus Vand 

tillader ikke at regnvandet kobles på den eksisterende ledning i Tage-Han-

sens Gade, men er åbne overfor, at lægge en ny regnvandsledning i vejen. 

Ellers kræver det, at boligerne flyttes væk fra skel, så der er plads til led-

ningen inden for projektområdet.  

› Delområde B6 er placeret på den østlige skrænt, hvorfor der herfra heller 

ikke kan ledes vand til løsningerne i parken eller trappen. Afhængigt af dag-

institutionens endelige udformning og placering samt det fremtidige terræn, 

kan regnvandet potentielt afledes til trappeløsningen.  

Regnvandsledningen fra boligerne vil skulle føres igennem daginstitutionens 

matrikel. Her vil Aarhus Vand kræve at ledningen deklareres med fravigelse 

af gæsteprincip. Det samme må forventes at gøre sig gældende for andre 

ledninger, så som spildevand, som skal forsyne boligerne.  

› For delområde B5 og B6, kan der alternativt ses på en løsning uden for pro-

jektafgræsningen. Her kan nævnes et rørbassin under parkeringspladserne i 

Regenburgsgade/Rosenstien. Det må antages, at denne løsning vil ned-

sætte mængden af bassiner, der skal driftes for Aarhus Vand, såfremt de 

overtager alle løsningerne i området. Dette skal dog afklares med Aarhus 

Vand og Aarhus Kommune, da dette areal ikke er en del af nærværende 

projektafgrænsning, men en offentlig og kommunalt ejet vej. 

7.4 Forslag til ledningstracé af regnvandsledning 

I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende notat, er der udarbejdet et for-

slag til et regnvandsledningstracé igennem området. Dette er lavet for at sikre, 

at hele området kan afvandes ved hjælp af gravitation. Hvis området gennem-

går større terrænændringer ved detailprojekteringen, skal traceet revurderes. 

Dertil er der kælder på sengebygningen, hvilket kan besværliggøre at fremtidige 

ledningstraceer føres igennem denne. Det er ukendt om kælderen bevares, når 

sengebygningen åbnes op. Derfor er der lavet et alternativt tracé vest om sen-

gebygningen. Regnvandsledningstraceet kan ses på Figur 15. 
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Figur 15 - Forslag til regnvandshovedledning igennem projektområdet. 

8 Skybrudsforudsætninger 

Ved skybrudshændelser er det almindelige kloaksystem ikke tilstrækkeligt til at 

føre de store vandmængder. Regnvand vil herefter føres på terræn og følge de 

naturlige strømningsveje på terrænet.  

I Aarhus Kommune er det et krav at genetablere eksisterende lavninger efter en 

byggemodning. Da projektområdet ligger på et toppunkt med stejlt terræn, fin-

des der ingen større lavninger. Ved analyse med SCALGO Live findes kun to 

mindre lavninger med et samlet volumen på under 300 m³. Da der allerede 

planlægges flere forsinkelsesløsninger til hverdagsregnen med et samlet volu-

men på over 2000 m³ forventes ingen yderligere krav til skybrudsvolumen. I 

stedet må det forventes, at hverdagstiltagene har en positiv effekt på kapacite-

ten nedstrøms og dermed recipienten, Aarhus Å.     

Dertil skal det etableres fald væk fra bygningerne, så det sikres, at vandet ledes 

væk ved større regnhændelser. Vejene kan eventuelt benyttes til at transportere 

skybrudsregn igennem området. Dette vil være en del af den nærmere planlæg-

ning, hvor vejenes geometri og forløb fastlægges.    
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