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1 Baggrund 

Sydhavnskvarteret i Aarhus C (Figur 1) skal udvikles i henhold til udviklingspla-

nen for området. Nærværende rapport beskriver på skitsemæssig niveau meto-

der til håndtering af regnvand i området for hhv. serviceniveau (daglig regn) og 

for skybrud (ekstrem regn).  

Serviceniveau: Serviceniveau beskriver gentagelsesperioden for den regnhæn-

delse de fremtidige anlæg dimensioneres for. Serviceniveauet fastsættes til 5 år, 

svarende til at rør, kanaler, vandrender m.v. i gennemsnit overbelastes én gang 

hvert 5 år.  

Skybrud: Skybrudsbegrebet anvendes ved kraftigere regn end serviceniveau. I 

denne situation vil der ikke være kapacitet i de anlagte afvandingsløsninger, 

hvorfor regnvandet vil løbe frit på terræn og evt. samles i lavninger. 

Sydhavnskvarteret dækker et ca. 9,1 ha stort område i den centrale del af Aar-

hus C ved havnen. Området er i dag fælleskloakeret, men i takt med udviklingen 

af området skal der, jf. Spildevandsplanen for Aarhus Kommune, etableres et 

separat system til regnvand og spildevand. I nærværende skitseforslag beskri-

ves kun afledning af regnvand. 

Aarhus Kommune ønsker ved omdannelsen af området, at der primært anven-

des terrænbaserede løsninger i form af vandrender, kanaler mv. ved afvanding 

af regnvandet i området. På Figur 1 fremgår de fremtidige delområder, den re-

kreative forbindelse og det overordnede afvandingsprincip. Kun enkelte dele af 

de fremtidige delområder forudsættes ikke, at aflede deres regnvand via. ter-

rænbaserede løsninger.  
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Figur 1 Områdeafgrænsning af Sydhavnskvarteret i Aarhus C samt delområder, rekreativ 

forbindelse og afvandingsprincip for området.  
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2 Forudsætninger for 

regnvandshåndtering 

I nærværende rapport fastlægges de afvandingsmæssige forhold på skitsemæs-

sig niveau, idet strømningsveje for hhv. serviceniveau og skybrud angives på 

kortmateriale som senere ved detaildimensioneringen af byggemodningsaktivite-

terne skal overholdes for de enkelte delområder.  

Den primære recipient for regnvandshåndtering, Aarhus Havnebassin, vil ikke 

blive hydraulisk belastet ved direkte udledning af overfladevand. Der vil derfor 

ikke være et krav at regnvandet skal forsinkes inden udledning hertil.  

Regnvand op til serviceniveau skal afledes igennem den offentlige kloak til hav-

nebassinet. Tilslutningen til den offentlige kloak skal ske i nærmere fastlagte 

punkter, anvist af Aarhus Vand. 

Ved skybrud er det eksisterende regnvandssystem fyldt op med regnvand fra et 

større vandopland og kan derfor ikke aflede mere vand. Der er derfor udarbejdet 

en plan for afledning af skybrudsvand på terræn i tilfælde af overfyldte kloaker.  

Forudsætninger for regnvandshåndteringen: 

› Serviceniveau for opstuvning på terræn fastsættes til 5 år.  

› Regnvand til serviceniveau håndteres i rør/kanaler og afledes til offentlig 

kloak 

› Regnvand ved skybrud håndteres på terræn/overfladen og ledes til havne-

bassinet 

› Sokkelkote for bygninger etableres i minimum kote +3,0 

› Delområderne skal følge afvandingsprincippet på Figur 1 

› Afledning af regnvand skal ske på terræn i overensstemmelse med angivne 

strømningsretninger angivet på Bilag B. Det er bygherren på de enkelte 

matrikler/delområder, som er ansvarlig for at byggemodne grunden på en 

måde, der tilgodeser det fastlagte afvandingsprincip 

› Ved dimensionering af anlæg ift. serviceniveau anvendes en 5 års regnhæn-

delse. Sikkerhedsfaktor på 1,56 (klimafaktor 1,3 og modelusikkerhed 1,2) 

› Ved dimensionering af skybrudsløsninger anvendes en 100 års regnhæn-

delse. Sikkerhedsfaktor 1,68 (klima 1,4 og modelusikkerhed 1,2) 

› Der etableres ingen forsinkelse for regnvand 
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3 Terrænanalyse 

På Figur 2 fremgår områdets topografi baseret på den seneste digitale højdemo-

del. Udviklingsområdet ligger mellem kote +1 og +5 DVR90. En eksisterende 

parkeringsplads i den nordøstlige del af udviklingsområdet udgør et lavpunkt i 

terrænet (ca. kote 1,6).   

 

Figur 2 Højdemodel for udviklingsområdet. 

Terrænet i Sydhavnskvarteret er forholdsvist fladt med et overordnet fald fra 

vest mod øst. Terrænbaserede afvandingsløsninger vil derfor være betinget af 

lokal terrænregulering for at kunne aflede regnvandet på terræn.  
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4 Håndtering af regnvand op til 

serviceniveau 

Den rekreative forbindelse, som består at et stisystem, løber igennem Syd-

havnskvarteret fra syd mod nord, og vil være den primære vandhåndteringsvej 

for bebyggelsen der skal aflede deres regnvand på overfladen.  

4.1 Eksisterende forhold 

Afledning af regnvand op til serviceniveau skal ske til det eksisterende regn-

vandssystem i området. I dialog med Aarhus Vand og Aarhus Kommune, Teknik 

og Miljø, er der udvalgt tre afledningspunkter til den fremtidige afledning af 

regnvand. Udledningspunkterne er overordnet skitseret på Bilag A. 

Afledningspunkterne kan beskrives som følgende: 

Udledningspunkt 1: Udløb til eksisterende regnvandssystem i Kalkværksvej 

ejet af Aarhus Vand. 

Udledningspunkt 2: Udløb til eksisterende regnvandssystem i Jægergårdsgade 

ejet af Aarhus Vand. 

Udledningspunkt 3: Udløb til eksisterende regnvandssystem i Slipvej ejet af 

Aarhus Havn. Dette udledningspunkt skal drøftes med Aarhus Havn.  

Aarhus Vand har undersøgt de eksisterende byggesager, hvor den sydligste del 

af Sydhavnskvarteret under eksisterende forhold afleder regnvand til Aarhus 

Havns ledningssystem, hvorfor dette udledningspunkt fastholdes som fremtidigt 

afledningspunkt for nuværende.  

Udledning af regnvand til Aarhus Havns ledningssystem skal drøftes 

med Aarhus Havn. 
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4.2 Fremtidig håndtering af regnvand op til 
serviceniveau 

På Figur 3 fremgår den samlede afvandingsplan for Sydhavnskvarteret. Enkelte 

områder forventes ikke, at kunne aflede deres regnvand via terræn, hvorfor 

disse fortsat er tilkoblet det eksisterende kloaksystem. Størstedelen af alle de 

fremtidige byggegrunde i Sydhavnskvarteret vil kunne aflede regnvand på over-

fladen direkte til enten den rekreative forbindelse eller de fremtidige lokalveje. 

Afvandingsplanen skal danne grundlag for den fremtidige terrænregulering ved 

byggemodning af de enkelte delområder. Delområderne skal indrettes på en 

måde der tilgodeser afledning af regnvand på overfladen til de anviste løsninger. 

 

Figur 3 Afvandingsplan op til serviceniveau for Sydhavnskvarteret.  
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4.3 Etablering af grøft/rør ved jernbanekrydsning 

Den rekreative forbindelse skal føres under jernbanen, hvilket giver anledning til 

et nyt lavpunkt i terrænet. Lavpunktet skal afvandes via en ny grøft/rørledning 

til udløbspunkt 1, tracéet for den fremtidige grøft er vist på Figur 4.  

Der findes ingen faste afstandskrav til den eksisterende jernbane, hvorfor der 

skal rettes henvendelse direkte til Banedanmark om en konkret vurdering af et 

eventuelt afstandskrav til banen.  

 

Figur 4 Etablering af grøft/rør fra lavpunkt i den rekreative forbindelse til udløbspunkt 1.  
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5 Håndtering af regnvand ved skybrud 

Under skybrud vil rør og kanaler være fyldte, hvorfor regnvand herefter afledes 

via. terræn. 

5.1 Eksisterende forhold 

I en eksisterende situation, under skybrud, vil størstedelen af alt opland i Syd-

havnskvarteret aflede deres regnvand på terræn mod syd via Jægergårdsgade 

og Sydhavnsgade og jernbane skinnerne. På Figur 5 fremgår strømningsveje og 

vandopland for en skybrudssituation under eksisterende forhold.  

Regnvand fra Sydhavnskvarteret, samt et ca. 4,5 ha stort opland vest herfor vil 

aflede regnvand på terræn igennem Jægergårdsgade mod øst til Sydhavnsgade 

og videre herfra mod syd via. jernbane skinnerne.  

 

Figur 5 Vandopland ved Sydhavnsgade ved skybrud under eksisterende forhold jf. 

SCALGO.  
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5.2 Fremtidig skybrudshåndtering 

Byggeri i Sydhavnskvarteret skal i fremtiden aflede regnvand via terrænbase-

rede løsninger til den rekreative forbindelse og det fremtidige vejanlæg. Dette 

giver mulighed for at planlægge en hensigtsmæssig håndtering og afledning af 

regnvand under skybrud. På Figur 6 fremgår forslag til den fremtidige afled-

ningsretning af skybrudsvand i Sydhavnskvarteret. Alt skybrudsvand vil i fremti-

den blive afledt via. vejanlæg og den rekreative forbindelse mod nord.  

 

Figur 6 Håndtering af regnvand ved skybrud i Sydhavnskvarteret. 
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5.3 Etablering af skybrudsgrøft 

I fremtiden kan skybrudsvand kontrolleres mere hensigtsmæssigt ved at plan-

lægge et forløb for afledning af regnvand ved skybrud på terræn. Dette gøres, 

ved at etablere en skybrudsgrøft fra Jægergårdsgade mod nord til udløbspunkt 

1, se Figur 7. Skybrudsvand ledes til den nye grøft ved at foretage en mindre 

terrænregulering i krydset ved Jægergårdsgade og Sydhavnsgade, dermed af-

brækkes den eksisterende strømningsvej for skybrud, og kontrolleres mod nord. 

Regnvand vil opstuve i grøften inden lavpunktet ved den rekreatives forbindelses 

krydsning med jernbanen fyldes, og der sker et kontrolleret overløb på terræn 

mod havnebassinet. Det skal derfor sikres, at havneområdet ved det skit-

serede overløbsområde indrettes på en hensigtsmæssig måde der tilgo-

deser overfladisk afstrømning samt oversvømmelse.  

 

Figur 7 Placering af skybrudsgrøft fra krydset mellem Jægergårdsgade og Sydhavnsgade 

mod nord. 
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Regnvand afledt på terræn ved skybrud dirigeres mod skybrudsgrøften som vil 

føre vandet mod nord. Under skybrud vil de eksisterende rør være fyldte, hvilket 

betyder, at regnvandet vil stuve op i grøften. Herefter vil regnvandet efter op-

stuvning blive afledt på terræn ved lavpunktet via. overløbsområdet skitseret på 

Figur 6. 

 

Figur 8 Principskitse af længdeprofil for skybrudsgrøft, udløbspunkt 1 (eksisterende kloak) 

og den fremtidige grøft der skal afvande lavpunktet i den rekreative forbin-

delse. 

Den praktiske udformning af afvandingssystemet fastlægges ikke på nuværende 

tidspunkt. Det vil derfor være muligt at indrette afvandingssystemet efter de 

givne forhold ved detaljeret projektering. Det kan evt. blive nødvendigt at rør-

lægge strækningen fra lavpunktet til udløbspunkt 1. 
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6 Højvandssikring 

Sydhavnskvarteret er placeret tæt på havnen, hvorfor tilbagestuvning som følge 

af ekstreme højvande kan være problematisk. Da regnvand primært håndteres 

på terræn, vil tilbagestuvning kun være et problem, for de byggegrunde der 

fortsat er tilkoblet det eksisterende kloaksystem.  

Problemet kan løses ved etablering af højvandslukke på det eksisterende kloak-

system ved udløb til havnebassinet. En anden løsning vil være, at sikre lokalt 

ved at etablere højvandsklapper på de enkelte grundes private rensebrønde.  

Det forudsættes, at de der i området højvandssikres ved etablering af højvands-

klapper der sikrer imod tilbagestuvning fra opstigende havvand. Den optimale 

placering af højvandsklapper skal vurderes ved senere projektering.  

7 Opsummering 

Regnvandshåndteringen i Sydhavnskvarteret vil i fremtiden foregå via. terræn-

baserede løsninger. Derfor sættes der konkrete krav til den måde delområderne 

byggemodnes, da regnvandet skal afledes til de specificerede løsninger som er 

overordnet angivet i nærværende rapport.  

› Sokkelkoter anlægges i minimum kote +3,0 m. Derudover skal delområ-

derne terrænmæssigt indrettes så disse kan aflede vand via. terræn til hhv. 

den rekreative forbindelse eller fremtidige vejanlæg.  

I forbindelse med håndtering af regnvand til serviceniveau skal det afklares med 

Aarhus Havn om der fortsat vil være mulighed for at anvende deres ledninger til 

afledning af regnvand fra den sydlige del af Sydhavnskvarteret. Hvis ikke dette 

er en mulighed, skal den rekreative forbindelse anlægges på en måde der tilgo-

deser afvandingsmuligheder fra den sydlige del op til Jægergårdsgade.  

› Aarhus Havn skal konsulteres mht. fremtidig udledning af regnvand til deres 

interne ledningssystem.  

I fremtiden vil regnvand blive ledt til et lavpunkt under kulbroen, hvor det heref-

ter skal afledes til en eksisterende udløbsbrønd ejet af Aarhus Vand (Udløbs-

punkt 1). Afvandingsløsningen anlægges som en rørlægning eller åben grøft. I 

begge tilfælde skal BaneDanmark kontaktes for at afklare eventuelle afstands-

krav til det nærliggende baneanlæg. Dette gælder endvidere også for den forslå-

ede skybrudsgrøft fra krydset mellem Jægergårdsgade og Sydhavnsgade som 

føres mod nord til samme udløbspunkt.  

› BaneDanmark skal konsulteres mht. fremtidige afvandingsløsninger som er 

placeret i nærhed af deres baneanlæg. Eventuelle afstandskrav skal aftales 

nærmere.  
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Bilag A Udledningspunkter aftalt i dialog 

Aarhus Vand og Aarhus Kommune 

(CME) 
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Bilag B Afvandingsplan – Serviceniveau 
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Bilag C Afvandingsplan – Skybrud 

 


	BILAG_forside.pdf
	Bilag 5.1 Geoteknisk forundersøgelse, Projekt nr. 38748, Rapport nr. 3, 2015-10-08


