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1 RESUMÉ 

I dette afsnit gives et kort resumé, der kort sammenfatter notatets hovedpunkter for 

regnvandshåndtering på Godsbanen i Aarhus. I de følgende afsnit er punkterne behand-

let i større detaljeringsgrad, hvorfor der med fordel kan læses her, hvis der ønskes en 

uddybning af punkterne i dette resumé. 

Regnvandskonceptet skaber rammerne for håndtering af regnvand til hverdag for 

Godsbanearealet. Ved skybrud er Godsbanens omgivende områder også indtænkt, så 

løsningerne ikke skaber væsentlige begrænsninger for de omgivende områder. 

Regnvandets kredsløb på Godsbanen fremgår af nedenstående illustration. 

 

Regnvandskonceptet understøtter Aarhus Kommunes ønsker til området om det gode 

liv herunder krav til rekreativitet, robusthed og bæredygtighed. 
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Ved hverdagsregn håndteres regnvand på byggefelter, regnbede og rekreativt regn-

vandsbassin jf. nedenstående illustration. 

 

Ved skybrud kan størstedelen af den regn, som falder på Godsbanens areal håndteres 

på Godsbanen. Samtidig kan skybrudsvand, som løber til Godsbanen fra de omgivende 

områder ledes gennem Godsbanen og videre til Aarhus Å uden at påvirke eksisterende 

og kommende bygninger. 
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På nedenstående illustration er vist strømningsveje ved skybrud samt forsinkelsesarea-

ler internt på Godsbanen. Arealer til forsinkelse fungerer både ved skybrud og hver-

dagsregn. 

 

Byggefelter og regnvandshåndtering 

I det følgende er kort gengivet, hvordan regnvand fra byggefelter skal håndteres. 

Byggefelter skal etablere intern forsinkelse af regnvand med et volumen som udregnes 

som følger: 

1 ha byggefelt skal etablere 226 m3 forsinkelsesbassin på byggefeltet. 

Byggefelter skal etablere afløb på følgende vis: 

1 ha byggefelt skal etablere en vandbremse med afløb på 10 l/s 

Afløbstal fra byggefelt kan også formuleres som 10 l/s/ha byggefelt. 

Afløb fra byggefelt kan ske i rør til vejbrønde placeret i trug/regnbede langs veje, og der 

er dermed mulighed for at etablere afløb flere steder fra byggefelterne. 

Afløb fra byggefelt kan også ske på overfladen til regnbede langs veje. 
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Dermed kan der ikke afledes regnvand fra byggefelter andre steder end, hvor der er 

brønde og regnbede. 
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2 BAGGRUND/FORMÅL 

I forbindelse med byudviklingen af Godsbanearealet i Aarhus, skal der udarbejdes en 

vandhåndterings- og klimatilpasningsstrategi. I dette notat er dimensionering og forud-

sætninger for vandhåndteringen beskrevet og danner dermed grundlag for, hvordan 

regnvand håndteres både op til normalt serviceniveau og i forbindelse med skybrud. 

Aarhus Kommune ønsker at være ambitiøs i områdets regnvandshåndtering, så områ-

dets brugere og ejere oplever, at ”det gode liv på Godsbanen” understøttes af tiltage-

nes udformning.  

Regnvand håndteres på overfladen i regnbede, åbne render samt et åbent regnvands-

bassin, hvor designet understøtter områdets historie. 

Byggefelter vil med det valgte dimensioneringsprincip kunne forsinke en 10 års hændel-

se på egen grund, og afløbet fra byggefeltet bliver forbundet med regnbede i vejene.  

Forsinkelse af regnvand på de enkelte byggefelter giver ejeren af byggefeltet mulighed 

for at udnytte regnvandet i bassinet rekreativt, til vanding og andre formål. 

For eksisterende bygninger er der ikke krav til forsinkelse af regnvand på egen grund. 
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3 REGNVANDSKONCEPT 

Regnvandskonceptet for Godsbanen er en beskrivelse af den samlede håndtering af 

overfladevand – både indenfor serviceniveau og under skybrud. 

Magasineringen i området består dels af arealer/bassiner, som forsinker regnvand in-

denfor serviceniveau, dels af arealer, hvor der kan transporteres og magasineres vand 

under skybrud. 

Regnvandskonceptet er udarbejdet ud fra, at der må udledes 25 l/s fra området til reci-

pienten ved en gentagelsesperiode på 10 år og en sikkerhedsfaktor på volumenet på 

1,2. Se yderligere beskrivelse af dimensioneringspraksis i  afsnit 5.1 Sikkerheds- og kli-

mafaktorer. 

Udledningen svarer til ca. 2 l/s/ha og er valgt da Aarhus Å er en robust recipient, der 

vurderes at kunne håndtere 2 l/s/ha fra Godsbanen uden at det giver væsentlig øget 

risiko for oversvømmelse af midtbyen og de vandløbsnære arealer. Afløbet fra området 

udformes endvidere således, at der er mulighed for, at mængden i dele af året i praksis 

vil være lavere. Baggrunden for denne forventning er, at reguleringen på udløbet fore-

slås placeret på forsinkelsesbassinet, som er beliggende godt 400 m fra øjestenslednin-

gen, som leder vandet ud i Aarhus Å. På strækningen fra bassinet til øjestensledningen 

vil vandet løbe i en åben rende med varierende bredde, hvor der er mulighed for for-

dampning undervejs. 

Afløbet på 25 l/s betyder også, at tømmetiden for områdets bassiner vil være knap 2 

døgn. Såfremt der i stedet blev anvendt en udløbsvandføring på det halve, vil tømmeti-

den fra de heraf følgende større bassiner være ca. 4,5 døgn. Fordelen ved at reducere 

tømmetiden er, at der er større sandsynlighed for, at magasineringsvolumenet i områ-

det er tilgængeligt, når der kommer skybrud. 

3.1 Forsinkelse inkl. afløb indenfor byggefelter 

De enkelte byggefelter vil med de beskrevne krav til afløb og forsinkelse kunne håndte-

re en 10 års regnhændelse med en sikkerhedsfaktor på volumenet på 1,2. Se yderligere 

beskrivelse i afsnit 5.1 Sikkerheds- og klimafaktorer.  Afløbet fra byggefelterne sker til 

områdets interne afvanding (regnbede mv.) med endeligt afløb til øjestensledningen. 

Afløbet til øjestensledningen og dermed Aarhus Å reguleres med en vandbremse i aflø-

bet fra områdets interne regnvandsbassin til 25 l/s. Dette svarer til et afløb på ca. 2 

l/s/ha. 

For det samlede areal af byggefelter udregnes et samlet volumen til forsinkelse ud fra 

en 2-års hændelse med et afløb på 2 l/s/ha. Dette volumen fordeles ud på de enkelte 
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byggefelter ud fra et forholdstal med byggefeltets areal i forhold til byggefelternes sam-

lede areal. Det samlede nødvendige volumen bliver på 1.300 m3, svarende til at det 

enkelte byggefelt skal etablere et volumen på 226 m3/ha total areal.  

Det er for at skabe et mere robust regnvandssystem valgt at øge udledningen fra de 

enkelte byggefelter til 10 l/s/ha, da byggefelterne dermed med det etablerede forsin-

kelsesvolumen kan håndtere en 10 års regnhændelse på egen grund. 

Afledning af regnvand fra byggefeltet kan foregå både på terræn i rende og under ter-

ræn i rør. Muligheden for at vælge mellem udledning på terræn til regnbede, eller un-

der terræn direkte til afvanding i vejen, giver større fleksibilitet, og mulighed for at syn-

liggøre regnvandet på egen grund. Ved udledning i terræn, vil det ekstra vandtilskud til 

de pågældende plantebede på gaden udfor byggefeltet, desuden give mulighed for 

større frodighed her, og dermed bidrage positivt til ejendommens omgivelser.  

Hvor grundejer vælger at udlede i terræn, synliggøres vandet på sin vej til bedene, og 

fordeles i plantebedene. Ved overløb, løber det til regnbedsrenden (trug). 

 

3.2 Bassin inkl. afløb udenfor byggefelter 

Det samlede opland er 12,76 ha, heraf 9,10 ha befæstet. Ud af de 12,76 ha er der ca. 7 

ha, som ligger uden for byggefelter og dermed ikke forsinkes i byggefelterne. Se afsnit 

4.1 for detaljeret oplandsbeskrivelse. 



 

 

9 

Nødvendige volumener er: 

o Vådt volumen = 1.850 m3 

o Magasinering udenfor byggefelter pba. nøgletal = 3.000 m3 

Magasineringsvolumenet består af forsinkelse i åbent bassin. Det magasineringsvolu-

men, som er beregnet pba. nøgletal, forudsætter, at der etableres optimal udnyttelse af 

volumenerne både i og udenfor byggefelterne.  

Regnbede modtager vand fra byggefelter og evt. veje. Regnbede indgår ikke i dimensio-

neringen og vil således være et bidrag til forsinkelse og klimasikring, som øger serviceni-

veauet. 

Fra regnbedene etableres et rørsystem, som ved gravitation leder vandet til det nye 

regnvandsbassin. Fra gravitationssystemet pumpes vandet op i regnvandsbassinet, hvor 

fra der via vandbremse er afløb til den grønne kile og til sidst øjestensledningen. 

Regnvandsbassinet forventes udført med nedenstående udformning. 

 

Regnbede skal udformes, så planter og træer i regnbede kan optage så meget vand som 

muligt, men også sådan, at der til stadighed er afløb (overløb) fra regnbedet, når det er 

nødvendigt af hensyn til planternes vækst og færdsel på området. 
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Vej og fortov afvandes til et regnbed langs træplantebedene, hvorfra overfladevandet 

filtreret kan trænge ind (sive ind) i plantebedet og trække til dræn. Ved større regn-

hændelse løber vandet i renden til afløb. 
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Nedenstående skitser viser opbygning af regnbede. 
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3.3 Skybrud 

Ud fra det beskrevne skybrudsopland, er det svært at sige noget sikkert om vandmæng-

den, der potentielt strømmer ned gennem projektområdet, da der er flere ukendte 

parametre, der har væsentlig betydning.  

Kapaciteten i afløbssystemet er afgørende for vandmængden, der afstrømmer på over-

fladen ud af et opland. Der er desuden usikkerhed omkring hvor stor en vandmængde, 

der kan strømme videre fra banearealet og via tunnelen ind til projektområdet. Dog er 

en forsigtig vurdering på vandmængden til en 100 års hændelse ved en varighed på 60 

min omkring 3-5 m3/s. Denne vurdering bygger på, at afløbssystemet tager hvad der 

svarer til en 10 års hændelse, og resten afstrømmer via terræn. Oplandet syd for 

Værkmestergade bidrager kun med halvdelen, da resten bliver tilbageholdt i banearea-

let. Vand fra området øst for Sonnesgade bliver forsinket i den grønne kile, hvor om-

kring 4.500 m3 kan magasineres før vandet begynder at strømme via skybrudsvejen 

gennem projektområdet mod Carl Blochs Gade. 

• Et vejudlæg på 17 m med et opspring på hhv. 10 cm mellem både fortov og cy-

kelsti samt cykelsti og vej kan føre en vandmængde på 3,8 – 4,7 m3/s. Dette 

svarer til et skybrud med en gentagelsesperiode på 90 til mere end 100 år. 

Spændet viser vandføringen beregnet med et Manningtal på hhv. 40 m1/3/s og 50 

m1/3/s. Beregningen af skybrudshændelserne er foretaget med en ensartet distribution 

af regn over det topografiske opland. Der er valgt forudsætninger for hvor meget vand 

fra de naturlige afstrømningsoplande, der vil løbe til Godsbanen. Under disse forudsæt-

ninger er det antaget, at hele det naturlige afstrømningsopland rammes af en 100 års 

hændelse på samme tid. Ved store oplande vil denne antagelse ikke være rimelig, men 

der er i branchen ingen anbefalinger til hvornår oplande er for store til antagelsen om 

ensartet distribution af regn, ej heller er der anbefalinger til, hvordan uensformige ned-

børsfordelinger bør foretages. I det aktuelle opland tilstrømmer en del af vandet via 

baneterrænet. Det er særdeles usikkert hvor meget vand, der i praksis vil blive magasi-

neret eller afledt via baneterrænets afvandingssystem og opbygning. 

Vejudlægget fremgår af nedenstående figur. 
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Der henvises til figuren på side 4 for strømningskort i forbindelse med skybrud, hvor det 

ses, at vandet strømmer til Godsbanen fra oplandet opstrøms samt selve Godsbanen og 

samles i den grønne kile, inden det strømmer videre over Carl Blochs Gade ud af områ-

det og mod Aarhus Å. 

Ved opstuvning i den grønne kile, er det vigtigt at være opmærksom på koterne om-

kring især presenningshuset, der ligger lavt med gulvkote omkring kote 2,7. Overløbet 

fra den grønne kile er bestemt af koterne i krydset ved Carl Blochs Gade og ligger indtil 

videre i kote 2,6. Der må forventes en gradient på vandspejlet hen mod skybrudsvejen, 

så skybrudsvand må forventes at stå meget tæt på gulvkoten ved presenningshuset, og 

der bør muligvis tages foranstaltninger til at sikre huset. 

Ved en opstuvning til omkring kote 2,6 i den grønne kile, kan der som sagt opnås et 

volumen på ca. 4.500 m3. I dette volumen er fratrukket areal under kote 2,0. Dette 

skyldes, at åen potentielt kan opstuve til dette niveau, hvorfor vand under denne kote 

ikke kan strømme ud af området og vil stuve op pga. manglende gradient. Samlet set vil 

godsbanearealet have et magasineringsvolumen på omkring 9.000 m3. En 4 timers 100 

års regn i år 2100 med sikkerhedsfaktor 1,68 (Klima 1,4 – Usikkerhed 1,2 – Fortætning 

1,0) har en dybde på omkring 100 mm. Se beskrivelse af faktorer i  afsnit 5.1 Sikkerheds- 

og klimafaktorer. Det forventes, at størstedelen af nedbøren, der falder på området 

bliver forsinket internt på området, dog vil der ske en vis nedsivning og tilbageholdelse 

på de grønne arealer, hvorfor der regnes med en samlet befæstelse på 90 % under 

skybrud. Dette giver en vandmængde på ca. 11.100 m3, og betyder altså at omkring 

2.000 m3 vil strømme ud af området i forbindelse med en 100 års hændelse. 

Dertil kommer bidraget fra de bagvedliggende områder, der skønsmæssigt håndterer en 

10 års hændelse via normal afledning i fællessystemet, samt tilbageholdelse af halvde-

len af vandmængden i banearealet fra området fra Værkmestergade til Ingerslev Boule-
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vard. Totalt set vil de to områder ved disse forudsætninger bidrage med omkring 11.800 

m3, der også vil strømme via strømningsvejen gennem området og ud mod Aarhus Å 

med en forventet maksimal afstrømning på 3-5 m3/s. 

3.4 Afvanding og eksisterende forurenet jord 

Etablering af dræn i veje vil medføre en afdræning af vejarealer inkl. fortove, men da 

dræn etableres i en dybde under fremtidigt terræn på ca. 1,0 meter, vurderes det ikke 

at have nogen betydning for mobilisering af forurening i arealer, som fremtidigt er veje 

og fortov. 

Drænledningerne etableres som topslidsede dræn, så de samtidig med dræneffekten 

kan transportere vand fra byggefelter og veje. Dette ændrer ikke på dybden af lednin-

gerne. 

Mod syd i tracé op mod eksisterende jernbanespor etableres transportledning i tætte 

ledninger helt frem til fremtidigt regnvandsbassin mod vest op mod Ringgadebroen. De 

tætte ledninger vurderes til ikke at have betydning for mobilisering af forurening. 

Etablering af regnvandsbassin vil medføre et overskud af jord, som kan være forurenet. 

Håndtering af overskudsjord (som kan være forurenet) fra såvel fremtidig regnvands-

bassin som ledninger beskrives i særskilt jordhåndteringsplan, som vil være grundlag for 

myndighedsgodkendelse ift. håndtering af forurenet jord. 

3.5 Dræn 

Omfanget af eksisterende dræning i området er usikkert men kortlægges i forbindelse 

med opstart af entreprenørarbejde. Dræning foreslås håndteret som et tillæg til ud-

løbsvandføringen fra overfladevandsløsningen, således at drænvand enten tilsluttes 

efter udløbsreguleringen eller at udløbsreguleringen øges med den aktuelle dræn-

vandsmængde. 
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4 RAMMER 

4.1 Oplandsbeskrivelse – Godsbanen 

Beskrivelsen af oplandet tager udgangspunkt i de nyeste tegninger, der forelå i uge 40 

2016. Oplandet kan ses på figur 4.1. 

 
Figur 4.1: Oversigt over området. Rød afgrænsning viser Godsbanearealet, som er indeholdt i 

nærværende regnvandshåndtering. Farvede flader inden for den røde afgrænsning viser arealtype. 

Området har en samlet udbredelse på 12,76 ha, og består af en grøn kile, et byrum med 

nye og eksisterende bygninger, et vej-/stiareal samt et åbent bassin i den sydlige del af 

området. 

De forudsatte befæstelsesgrader i området er: 

• Byggefelter og veje: 80 % 

• Åbent bassin: 100 % 

• Den grønne kile: 25 % (denne skal også fungere som transportvej fra bassinet 

ned til udløbsledningen (øjestensledningen)) 
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Byggefelternes samlede areal er på 5,77 ha, hvilket giver et befæstet areal på 4,62 ha. 

Den grønne kile har et areal på 2,14 ha, og et befæstet areal på 0,53 ha. Bassinets ud-

bredelse er 0,37 ha og anses for fuldt befæstet. Regnvandsbassinet er ikke endeligt 

udformet på tidspunkt for udarbejdelse af nærværende notat, men angivet areal for-

ventes at være meget realistisk. Byrummet og vejene har et samlet areal på 4,48 ha og 

et befæstet areal på 3,58 ha. Samlet befæstet areal bliver på 9,10 ha, svarende til en 

gennemsnitlig befæstelsesgrad på 71 %. 

Befæstelsesgraderne er fastsat i samarbejde mellem CME og CBA. Befæstelsesgraderne 

for de enkelte delområder skal implementeres via lokalplanerne. 

4.2 Eksisterende afløbssystem 

I dag ledes en del af regnvandet fra den eksisterende bygning ved Skovgaardsgade ud til 

fællessystemet i Skovgaardsgade, se figur 4.2. 

 
Figur 4.2. Afvandingstegning for Godsbanebygningen. Med gult er angivet regnvandssystem og 

rødt spildevandssystem. 

Den resterende del af afvandingen i området leder ifølge det tegningsmateriale, det har 

været muligt at fremskaffe, til den øjenstensledning, der krydser området. Se figur 4.3. 
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Figur 4.3. Placering og koter for øjestensledningen, der krydser godsbanen. 

Ledningen drejer ind mod Godsbanen fra Sonnesgade og krydser området og Carl 

Blochs Gade mod udløb i Aarhus Å i kote 0,20. Der er store usikkerheder vedr. koterne 

på øjestensledningen, hvorfor der kan opstå krydsningsproblemer, for det nye afvan-

dingssystem, hvorfor en nærmere undersøgelse er nødvendigt. Øjestensledningen er 

angivet med en dimension på 1750x1000, og kan ses på nedenstående figur 4-4. 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.4. Tværsnit af øjestensledningen, der krydser godsbanen. 
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4.3 Dræning 

Den præcise udformning af det eksisterende afløbssystem er ikke kendt, men der er 

formodning om, at nogle af de eksisterende bygninger samt baneareal er drænet. Dræ-

ning af eksisterende arealer, kan medføre behov for større volumen, da en konstant 

tilledning fra dræning vil bruge af udledningstilladelsen. Ved en tilladt udledning på 25 

l/s og et bidrag fra dræning på 5 l/s, vil der således kun være 20 l/s tilgængelig til forsin-

kelse. Hvis volumenet derfor ikke skal blive større, vil det være nødvendigt at øge ud-

ledningen med en mængde svarende til drænmængden. 

4.4 Skybrudsopland 

I forbindelse med skybrud, bliver oplandet til projektområdet væsentlige større, da det 

her forventes, at kloakken ikke kan modtage al regnen og oplandet derfor vil være sty-

ret af terrænafstrømning. Til at bestemme oplandet anvendes GIS-værktøjet SCALGO 

Live. Oplandet kan med grøn markering ses på figur 4.5. 



 

 

19 

 
Figur 4.5. Med grøn markering er det topografiske opland til strømningsvejen gennem godsbane-

arealet ved Carl Blochs Gade vist. 

Det totale topografiske opland er på omkring 90 ha, inden det strømmer ud på Carl 

Blochs Gade. Dette opland består af flere mindre oplande, og på figur 4.6 kan det sydli-

ge opland fra Værkmestergade til Ingerslev Boulevard ses med grøn markering. 
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Figur 4.6. Med grøn markering er vist det topografiske opland fra Værkmestergade til Ingerslev 

Boulevard. Med rød pil er strømningsvej gennem tunnel vist. 

Dette opland bidrager med omkring 54 ha ud af de 90 ha. Overfladevand fra oplandet 

kan strømme ud på banearealet ved Værkmestergade og strømme over mod DSB’s 

vedligeholdelsescenter via en tunnel, som er vist med rød pil på ovenstående figur. 

Vandet skal krydse store sporområder, og præcist hvor meget vand der vil blive forsin-

ket, er svært at sige, men det vurderes dog, at vand kan strømme fra dette område mod 

projektområdet især ved længerevarende kraftige regn, hvor jorden vil nå at blive mæt-

tet og dermed tilnærmelsesvis fungere som befæstet flade. 

Oplandet øst for projektområdet mellem Sonnesgade og Frederiks Allé kan med grøn 

markering ses på figur 4.7. 
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Figur 4.7. Med grøn markering er vist det topografiske opland mellem Sonnesgade og Frederiks 

Allé. 

Dette opland er på omkring 13 ha, og kommer hovedsageligt fra befæstet område, og 

det forventes at vandet vil strømme til området i forbindelse med skybrud. 

De resterende 23 ha er projektområdet samt et delområde syd og vest for projektom-

rådet. Disse arealer forventes også at bidrage i forbindelse med skybrud. 

4.5 Recipient 

Området skal have udledning til Aarhus Å via Aarhus Vands øjestensledning. 



 

 

22 

Det forventes, at Aarhus Å maksimalt kan stuve op til omkring kote 2,0 i forbindelse 

med kraftig regn eller sneafsmeltning i vinterhalvåret. Blå farve på figuren nedenfor 

viser de områder, som ligger under kote 2 (på baggrund af højdemodellen fra 2015). 

 
Figur 4.8. Blå markering viser det areal, som bliver oversvømmet, hvis Aarhus Å åen stuver op til 

kote 2. 

Ved stuvning til kote 2,0 vil den normale afvanding af området ikke kunne foregå, da 

lavpunktet i den grønne kile ligger omkring kote 1,5-1,7. Det vil derfor kræve at vand 

stuver op her, førend der er gradient til at trykke vand ud til åen. Stuvningen i den 

grønne kile vil afhænge af, om der samtidigt løber skybrudsvand til kilen. Den maksima-

le udbredelse af opstuvning i kilen fremgår af figur 4.9. 
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Figur 4.9: De lyseblå flader viser det areal, der vil være oversvømmet, når skybrudsvejen træder i 

kraft. Arealet er omtrentligt, og udformningen er endnu ikke projekteret færdigt. 

I forbindelse med sluseprojektet for enden af Aarhus Å er der blevet gennemregnet en 

række scenarier for vandstanden i åen ved kombination af høj vandstand og forskellige 

regnhændelser. Godsbanens udledning er beliggende mellem Ringgaden og Bymuseet – 

omtrent det sted på nedenstående figur, hvor vandstanden er højest. Beregningerne 

viser, at vandstanden i åen ved en 40 års regnhændelse vil stå i ca. kote 1,8. 

 
Figur 4.10. Beregnet stuvningsniveau i åen ved forskellige situationer. Beregninger er udført af 

Alectia ifm. sluseprojektet. 
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Den udløbsvandføring, som myndigheden vil give tilladelse til fastsættes ved behandling 

af ansøgning om udledningstilladelse. Dimensionering er foretaget ud fra en forudsæt-

ning om, at der må udledes 25 l/s. 
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5 DIMENSIONERINGSGRUNDLAG 

I dette afsnit er de overordnede rammer for dimensionering af afvandingssystemet på 

Godsbanearealet i Aarhus beskrevet. Anlægget dimensioneres pba. de forventede for-

hold i år 2100. 

5.1 Sikkerheds- og klimafaktorer 

I dimensioneringen anvendes forskellige sikkerheds- og klimafaktorer som dels afhæn-

ger af, om det er vandføringer eller magasinering, der dimensioneres, og dels afhænger 

af gentagelsesperioden.  

Vandføringer dimensioneres efter klimafaktorer i Spildevandskomitéens skrift 30 klima 

samt en faktor på usikkerhed på 1,2 og en faktor på fortætning på 1,0. 

Det betyder, at der for ledninger og render, som dimensioneres for en 5 års gentagel-

sesperiode, anvendes en samlet sikkerhedsfaktor på 1,56 (Klima 1,3 – Usikkerhed 1,2 – 

Fortætning 1,0). 

Vurdering af skybrudshændelser foretages med en sikkerhedsfaktor på 1,4 ved en 100 

års gentagelsesperiode, hvilket giver en samlet sikkerhedsfaktor på 1,68 (Klima 1,4 – 

Usikkerhed 1,2 – Fortætning 1,0). 

Til dimensionering af bassiner tages udgangspunkt i Aarhus Vands faktorer ved bassin-

dimensionering, og der anvendes således en sikkerhedsfaktor på magasineringsvolumen 

på 1,2. Der anvendes desuden en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,9 på bassindimen-

sionering. Disse faktorer anvendes dels på forsinkelsesvolumenet i byggefelterne og 

dels på bassinvolumenet i fællesområdet. 

Afledningen fra området er bestemt af udledningskravet på 2 l/s/ha og vil op til en 10 

års hændelse ikke overstige 25 l/s. 

5.2 Bassiner i fællesarealer 

Rensevolumen/vådt volumen dimensioneres pba. et krav på 225 m3/red. ha. 

Magasinerings-/forsinkelsesvolumen udenfor byggefelter dimensioneres efter en 10 års 

gentagelsesperiode. Dvs. at systemet skal kunne håndtere en 10 års hændelse internt 

på projektområdet. Magasineringsvolumen dimensioneres med historisk regnserie 

(LTS), men er som udgangspunkt ca. 525 m3/red.ha. De 525 m3/red.ha. stammer fra 

Aarhus Kommunes Spildevandsplan 2013-2016 (afsnit 2.2.2 i dokumentationsdelen). I 

dette tal er indeholdt en sikkerhedsfaktor på 1,2. 
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5.3 Forsinkelse indenfor byggefelter 

Aarhus Kommune ønsker at være ambitiøs i områdets regnvandshåndtering, og det er 

derfor besluttet, at udløbet fra de enkelte byggefelter øges fra 2 l/s/ha til 10 l/s/ha, 

hvormed volumenet i det enkelte byggefelt vil kunne håndtere  en 10 års hændelse. 

Dette er valgt for at øge robustheden under større regnhændelser. 

I dimensioneringen er der for det samlede areal af byggefelter udregnes et samlet vo-

lumen til forsinkelse ud fra en 2 års hændelse med et afløb på 2 l/s/ha. Dette volumen 

fordeles ud på de enkelte byggefelter ud fra et forholdstal med byggefeltets areal i 

forhold til byggefelternes samlede areal. Det samlede nødvendige volumen bliver på 

1.300 m3, svarende til at det enkelte byggefelt skal etablere et volumen på 226 m3/ha 

total areal. Afløbet fra byggefelterne sker til områdets interne afvanding med endeligt 

afløb til øjestensledningen. Afløbet til øjestensledningen og dermed Aarhus Å reguleres 

med en vandbremse i afløbet fra områdets interne regnvandsbassin til 25 l/s. Dette 

svarer til et afløb på ca. 2 l/s/ha. 

Forsinkelse af regnvand på de enkelte byggefelter giver byggemodner muligheden for at 

udnytte regnvandet i bassinet til vanding og andre formål. 

For eksisterende bygninger er der ikke krav til forsinkelse af regnvand på egen grund. 

5.4 Hydraulisk model 

Der er foretaget hydrauliske beregninger baseret på en simpel hydraulisk model. I det 

følgende afsnit er forudsætningerne for opsætningen af denne model beskrevet. På 

figur 5.1 kan den principmæssige opbygning af den hydrauliske model ses. Oplandsbe-

skrivelsen er beskrevet detaljeret i afsnit 3.1, men kan også ses på figuren, hvor grøn 

symboliserer den grønne kile, gråt er det befæstede byrum, lyserød er nye byggefelter, 

lysegrøn er eksisterende bygninger og blå symboliserer åbent bassin. 
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Figur 5.1. Principmæssig opbygning af den hydrauliske model. Rød streg vest for den grønne kile 

angiver placering af rørbassinet, grå streg er transportledningen, blå streg er rør, mens lys grøn 

angiver transport via terræn i den grønne kile. Blå farve angiver åbent bassin, grå er byrum, lyse-

rød er nye byggefelter og lys grøn er eksisterende byggefelter. 

Forsinkelse i byggefelterne er i denne principmodel samlet til et stort volumen med en 

vandbremse koblet til for at modellere forsinkelsen. Fra bassinerne ved byggefelterne 

er der overløb til transportledningen, der på figuren er optegnet med en grå streg pla-

ceret i kanten mellem den grønne kile og byrummet. For enden af transportledningen 

er placeret et rørbassin. Her fra pumpes vandet op til det åbne bassin, hvor det forsin-

ket ledes videre til den grønne kile. I den grønne kile transporteres vandet på terræn 

ned til udløb gennem øjestensledningen, der løber under projektområdet fra Sonnesga-

de til Carl Blochs Gade og videre til Aarhus Å. 

Af figuren på side 3 kan strømningsretningerne for hverdagsregn ses. I forbindelse med 

detailprojekteringen udarbejdes en detaljeret model, hvor ledningsdimensionerne ef-

tergås og forsinkelsesvolumenerne endeligt dimensioneres. 

Følgende forudsætninger gør sig gældende for modellen: 

• Udløbsvandføring fra området som helhed = 25 l/s. Indsat ved forsinket udløb 

fra det åbne bassin 
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• Øjestensledning, der krydser området, kan tage i mod udløbsmængden på 25 

l/s. Der regnes med frit udløb. Kapacitetsberegninger fra Envidan viser, at der 

er kapacitet. Beregninger er tilsyneladende foretaget uden forsinkelse, dog ik-

ke endeligt afklaret. 

• Æggepakkeriet er udenfor projektområdet. 

• Eksisterende bygninger ført direkte til ny intern transportledning, dvs. de hånd-

terer ikke en 10 års hændelse på egen grund. 

• Godsbanebygning er koblet direkte på transportledning, hvilket kræver, at led-

ningssystemet bliver omlagt. 

• Magasinering i byggefelter til en 10 års hændelse – 1.300 m3 og et udløb på 58 

l/s svarende til 10 l/s/ha. 

• Planlagt rørbassin på den sidste strækning før pumpestationen til at agere 

pumpesump. Diameter 2 m og længde 55 m – Svarende til et volumen på 170 

m3. 

• Magasineringsvolumen på 3.000 m3 i det åbne bassin i den grønne kile. 

• Samlet magasinering på 4.300 m3. 
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6 BEREGNINGER 

Modellen tager udgangspunkt i forudsætninger og dimensioneringsgrundlag tidligere 

præsenteret i dette notat. 

Modellen er anvendt til at lave foreløbige beregninger af pumpeydelsen for pumpesta-

tionen fra transportledningen til det åbne bassin. 

Disse beregninger viser at, pumpeydelsen skal være omkring 450-500 l/s for at kunne 

føre vandmængden hurtigt nok fra transportledningen til bassinet. Denne pumpeydelse 

er dog ikke endeligt fastlagt og vil blive endeligt fastlagt i forbindelse med detailprojek-

teringen, hvor afvandingssystemet fastlægges mere detaljeret. Der vil det også være 

endeligt afklaret, hvordan afvandingen af vejene med regnbede er udformet, og hvilken 

indflydelse det har på de dimensionsgivende vandføringer. 

Det har tidligere været overvejet at etablere et større rørbassin i den grønne kile, men 

det er blevet fravalgt grundet anlægsprisen, der vurderes at være betydelig ved anlæg-

gelsen af en så stor ledning. Konsekvensen ved ikke at etablere et så stort rørbassin, 

bliver i stedet at pumpestationen skal have en større ydelse. Merprisen for en større 

pumpe vurderes til at være mindre end anlæggelsen af rørbassinet. 
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7 OPSUMMERING 

I dette afsnit er de vigtigste punkter fra dette notat kort opsummeret. 

• For at sikre rensning af regnvandet inden udledning til Aarhus Å, er der behov 

for 1.800 m3 vådt volumen. 

• Der etableres 1.300 m3 forsinkelse fordelt på byggefelterne svarende til 226 

m3/ha total areal byggefelt. 

• Ud over det våde volumen og forsinkelsen i byggefelterne, er der behov for 

yderligere forsinkelse for at leve op til kravet om forsinkelse til en 10 års gen-

tagelsesperiode. Samlet set er der behov for ca. 4.300 m3, og altså 3.000 m3 ud 

over forsinkelsen i byggefelterne. Dette opnås i det åbne regnvandsbassin. 

• Skybrud håndteres delvist på projektområdet Godbanen, ca. 2000 m3 forventes 

at strømme videre ud over den mængde, der modtages fra oplandet opstrøms 

Godsbanen. Den grønne kile fyldes med vand inden overløb via strømningsvej 

gennem området mod Carl Blochs Gade og videre til Aarhus Å. Totalt set for-

ventes omkring 9.000 m3 at tilbageholdes. Overløbet fra den grønne kile er 

placeret i kote 2,6, så presenningshuset med gulvkote i 2,7 er sikret, men dog 

stadig følsomt for minimale udsving i stuvningsniveauer. 

• Udledningen til Aarhus Å afhænger af udledningstilladelsen, der gives af Aar-

hus Kommune. Indtil videre er der indikeret en udledning på 25 l/s, men hvis 

den opnåelige udledning bliver mindre, vil det betyde et behov for større ma-

gasinering i området. 

• Dræning af eksisterende bygninger kan medføre behov for større volumenbe-

hov, da en konstant tilledning fra evt. dræning af bygninger vil bruge af den 

maksimale udledning på 25 l/s. Alternativt skal udledningstilladelsen øges for 

at fastholde det samme volumenbehov. 

• Opstuvning i Aarhus Å i forbindelse med skybrud og langvarige perioder med 

høj vandføring som følge af eksempelvis snesmeltning om vinteren, kan give 

vandstande omkring kote 1,8 over længere perioder ved Godsbanen. Det vil 

medføre at den grønne kile i sin nuværende udformning i perioder vil stå under 

vand, da de laveste koter her er omkring kote 1,5-1,6. 


