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1 Ansøgning 

På vegne af Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse, ved Jens Ole 

Madsen, har NIRAS A/S ansøgt om tilladelse til udledning af separat regn-

vand fra Godsbanen i Aarhus. 

 

2 Udledningstilladelse 

2.1 Vilkår for tilladelsen  

Bassin i grønne kile 

2.1.1 For udløb PU58 til Aarhus Å skal der som ansøgt etableres et nyt 
vådt forsinkelsesbassin, B3146, med et effektivt forsinkelsesvolu-
men på mindst 3000 m

3
 og et fast afløb (tømningsflow) på 25 l/s. 

Bassinet skal dimensioneres, således at der statistisk set ikke sker 
overløb hyppigere end hvert 10 år (n < 0,1).  

2.1.2 Overfladevandet renses i bassin B3146 inden udledning til Aarhus 

Å. Rensevolumen skal være på mindst 1850 m
3
 ved en befæstelse 

på 9,1 red. ha, hvilket svare til ca. 200 m
3
/red. ha. 

 

2.1.3 Tilløb og afløb skal placeres, så der skabes længst mulig strøm-
ningsvej i bassinet. 

 

2.1.4 Bassinet skal udformes som et vådt bassin med permanent vand-
spejl med en vanddybde mellem 1-1,5 m. 

 

2.1.5 Ved tilløbet til bassinet skal der etableres et sandfang. Tilløbet skal 
været dykket under det permanente vandspejl. Udløb i bassin skal 
være sikret mod erosion af sider og bund. 

 

2.1.6 Afløbet fra bassinet skal etableres med dykket afløb, vandbremse og 
afspærringsspjæld. 

 

2.1.7 Bassinet skal udføres med tæt bund og sider for at sikre et perma-
nent vandspejl. 

 

2.1.8 Bassinkanten skal udformes med et skråningsanlæg, der ikke er 
stejlere end 1:5 
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Forsinkelse indenfor byggefelter 

2.1.9 Byggefelter skal etablere afløb og etablere intern forsinkelse af 
regnvand på følgende vis: 1 ha byggefelt skal etablere en vand-
bremse med afløb på 10 l/s (10 l/s/ha), 1 ha byggefelt skal etablere 
226 m3 forsinkelsesvolumen på byggefeltet. Overstiger befæstigel-
sesgraden 80 % skal der etableres yderligere forsinkelse.  

 

Drift 

2.1.10 Bassinet skal fortløbende oprenses og vedligeholdes, således at 
bassinets rette funktion til stadighed opretholdes. Sandfang og/eller 
forbassin skal således oprenses senest når 50% af volumenet er 
fyldt med sediment og hovedbassinet skal oprenses senest når 20-
25% at volumen er fyldt med sediment. Status for sedimentopbyg-
ningen kontrolleres som minimum hvert 5 år. Frekvensen kan juste-
res efter aftale med Aarhus Kommune, Vandmiljø og Landbrug, 
vandmiljo@mtm.aarhus.dk. 

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

væsentlige mængder af ler, sand eller grus til Aarhus Å. Om nød-
vendigt skal etableres et midlertidigt sedimentationsbassin. 

 

2.1.12 Der skal etableres køreadgang for tømning og renholdelse af sand-
fang, indløb, udløb og reguleringsbrønd. 

 

Generelt 

2.1.13 Såfremt et regnvandsanlægskal betjene flere forskellige grundejere 
på privat grund, skal berørte bolig- og grundejere oprette et fælles 
privat spildevandslav, der varetager anlæggets drift og vedligehol-
delse. Der skal udarbejdes et udkast til lavets regler og vedtægter, 
som skal fremsendes til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø til ac-
cept. De endelige vedtægter skal tinglyses på de berørte ejendom-
me, når fælles private spildevandsanlæg er optaget i spildevands-
planen.  

 

2.1.14 Ansøger skal selv skaffe sig ret til at etablere, benytte og vedligehol-
de dele af regnvandssystemet som ligger på anden mands grund.  

 

2.1.15 Godsbanen er i dag forsynet med flere stik. Et af de eksisterende 
stik skal benyttes. Ejer afholder selv omkostninger til at afproppe 
overflødige stik.  

 

2.1.16 Efter projektets gennemførelse underrettes Center for Miljø og 
Energi via vandmiljo@mtm.aarhus.dk ved indsendelse af detaljere-
de afvandingsplaner over bassinets og udløbets placering og ud-
formning med angivelse af UTM-koordinater. 

 

mailto:vandmiljo@mtm.aarhus.dk
mailto:vandmiljo@mtm.aarhus.dk
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3 Henstillinger 

Det henstilles, at forsinkelsesbassinet inden for rammerne af ovennævnte 

vilkår udformes efter retningslinjerne i ”Regnvandsbassiner og vandløb, Aar-

hus Kommune”. 

 

4 Forhold til anden lovgivning 

4.1 Øvrig 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. 

 

4.2 Vurdering af projektets påvirkning af Natura-2000 områder 

Nærmeste Natura 2000-område er Brabrand Sø, nr. 233, der er beliggende 

3,5 km fra udløbet. Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil give anled-

ning til en påvirkning af Natura 2000-området. 

 

4.3 Internationalt beskyttede arter efter habitats-direktivet bilag 

IV 

Odderen findes langs de store åer, Aarhus Å, Egå og Giber Å, dog formo-

dentlig ikke på strækningen af Aarhus Å nedstrøms udløbet. Det vurderes at 

det ansøgte projekt mindsker påvirkning af Aarhus Å, idet overfladevand der 

i dag udledes direkte uden rensning fremadrettet vil blive renset i et regn-

vandsbassin. 

Nærværende tilladelse vurderes ikke at give anledning til forhindring af en 

fremtidig udbredelse af bilag IV arter i området. 
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5 Projektoplysninger 

5.1 Baggrund 

I forbindelse med byggemodning af Godsbanen i Aarhus, ændres kloake-

ringsformen af området fra hhv. fælleskloakeret og ukloakeret. Den fremtidi-

ge kloakeringsform er spildevandskloakeret med privat fælles regnvands-

håndtering. 

 
Et af ønskerne i forbindelse med byggemodning af Godsbanen i Aarhus er 

at være ambitiøs i områdets regnvandshåndtering, så områdets brugere og 

ejere oplever, at ”det gode liv på Godsbanen” understøttes af tiltagenes ud-

formning.  

 

5.2 Eksisterende forhold 

Området omfattet af nærværende tilladelse udgøres af opland P019A og en 

del af P019, se Figur 1. Opland P019A er i dag ikke kloakeret. Opland P019 

er i dag fælleskloakeret, og regn- og spildevand ledes til Marselisborg ren-

seanlæg. Der er mulighed for overløb fra fælleskloakken ved det underjordi-

ske bassin ved Carl Blochs Gade via udløb PU201. 

En del af opland P019, det er uvist præcist hvor meget, er dog i dag sepa-

ratkloakeret, og leder regnvandet uforsinket til Aarhus Å ved krydset mellem 

Vester Allé og Åboulevarden via PU32. 

Gennem Godsbanen løber en øjestensledning, der i dag modtager regnvand 

fra opland P017. På denne ledning leder en del af det nuværende godsba-

neareal i dag uforsinket regnvand til. Øjentensledningen har udløb i Aarhus 

Å via udløb PU58. 
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Figur 1. Oversigtskort over kloakopland omkring Godsbanearealerne. Rød-
orange kloakoplande (P017 og P019) er nuværende fællessystemmer. 
Planopland P019A udlagt for Godsbanen til kommende separatkloakering 
med udløb af overfladevand ved PU58, og som er omfattet af nærværende 
tilladelse, er markeret med blå skravering.. Overfladevand der ledes til 
fællessystemet har overløb i PU201 når fællesledningskapaciteten 
overskrides. De separatkloakerede delområder inden for P017 og P019, der 
i dag afleder overfladevand via regnvandsskloak til Aarhus Å, afleder via 
udløb PU58 og PU32.  

 

5.3 Ansøgt projekt 

Nærværende ansøgning omfatter det planlagte opland P019A, der frem-

går med lyseblå skravering af Figur 1. Samlet set er oplandet 12,8 ha, 

hvor af ca. 4,3 ha er en del af det eksisterende opland P019. Den reste-

rende del af oplandet er i dag uden for kloakopland. 

 

Fremadrettet vil regnvandshåndtering i området inden for byggemodningen 

blive et privat fælles kloakanlæg. Det betyder, at regnvandsafledning fra de 

private kloaksystemer på de enkelte matrikler opfanges og tilkobles det plan-

lagte fælles transportsystem, der leder til et åbent regnvandsbassin, hvor det 

renses og forsinkes inden udledning til Aarhus Å. 

Udledningen til Aarhus Å sker via Aarhus Vands øjestensledning og udløb 

PU58. Der skal ansøges om tilslutningstilladelse ved Aarhus Vand, men der 
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har været forhåndsdialog, og denne tilladelse forventes derfor at kunne op-

nås. 

 

 

Figur 2. Ved hverdagsregn håndteres regnvand i byggefelter, regnbede og 
rekreativt regnvandsbassin 

 

Forsinkelse og rense bassin 

Det åbne bassins forsinkelsesvolumen er cirka 3.000 m
3
. Bassinet er place-

ret terrænmæssigt højt i området, og vandet skal derfor pumpes op i bassi-

net. Der etableres 1.300 m
3
 forsinkelse fordelt på byggefelterne efter areal-

andel. Det giver et samlet forsinkelsesvolumen på omtrent 4.300 m
3
, hvilket 

svarer til 525 m
3
/red. ha. Det åbne bassin etableres med et permanent 

vandspejl og et permanent volumen svarende til 200 m
3
/red. ha. Regn-

vandssystemet er udlagt for en udløbsvandføring på 25 l/s (svarende til om-

trent 2 l/s/ha) og en gentagelsesperiode for overløb på 10 år. Der etableres 

endvidere et mindre underjordisk rørbassin, som fungerer som udlignings-

bassin inden oppumpning til det åbne bassin. 
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Hverdagsregn 

Hverdagsregn håndteres på hver enkel byggegrund i overjordiske eller un-

derjordiske løsninger. Hver byggegrund etablerer afløb og etablere intern 

forsinkelse af regnvand på følgende vis: 

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

l/s/ha) 

 1 ha byggefelt skal etablere 226 m
3
 forsinkelsesvolumen på bygge-

feltet. 

 Overstiger befæstelsesgraden 80 % skal der etableres yderlige for-

sinkelse.  

 Overfladevandet afledes til det åbne regnvandsbassin i det fælles 

private system. 
 

Byggefelter vil med det valgte dimensioneringsprincip kunne forsinke en 10 

års hændelse på egen grund. 

 

Fra forsinkelsesbassinerne fra de enkelte byggefelter er der overløb til 

transportledningen, der på figuren er optegnet med en grå streg placeret i 

kanten mellem den grønne kile og byrummet. For enden af transportlednin-

gen er placeret et rørbassin. Her fra pumpes vandet op til det åbne bassin, 

hvor det forsinket ledes videre til den grønne kile. I den grønne kile transpor-

teres vandet på terræn ned til udløb gennem øjestensledningen, der løber 

under projektområdet fra Sonnesgade til Carl Blochs Gade og videre til Aar-

hus Å 
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Figur 3. Principmæssig opbygning af det hydrauliske system. 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, lyserød er nye byggefelter og lys grøn er eksiste-
rende byggefelter. 

 

 

Skybrud 

I forbindelse med skybrud vil der kunne tilbageholdes store volumener i om-

rådet, og overløb til åen vil derfor forekomme sjældnere end hvert 10. år. 

Den grønne kile i den sydvestlige del af området medvirker til at forsinke 

vand fra de bagvedliggende oplande. Det er overslagsmæssigt beregnet, at 

Godsbanen bidrager med omkring 11.000 m
3
 i forbindelse med en sky-

brudshændelse med 100 års gentagelsesperiode. 9.000 m
3
 af dette kan 

tilbageholdes i bassinerne og den grønne kile i Godsbanen. Det betyder, at 

omtrent at 2.000 m
3
, vil kunne strømme videre mod Aarhus Å, hvilket er en 

væsentlig reduktion ift. den nuværende situation, hvor der stort set ikke er 

forsinkelse undervejs til Aarhus Å. Bearbejdningen af terrænet betyder, at 
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der etableres områder der kan stå midlertidigt under vand og tilbageholde 

vand i forbindelse med skybrud. 

 

Figur 4. Illustration viser strømningsveje ved skybrud samt estimeret forsin-
kelsesarealer internt på Godsbanen. Arealer til forsinkelse fungerer både 
ved skybrud og hverdagsregn. 

 

Der etableres pt. ikke strømningsvej øst om Å-husene, og når vandet ender 

på Søren Frichs Vej vil det derfor følge den strømningsvej vest om Å-

husene, som der naturligt er i dag (jf. strømningsveje på første figur neden-

for), dog efter at en mindre lavning på Søren Frichs Vej er fyldt op, jf. neder-

ste figur (strømningsveje inkl. lavninger). 
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Figur 5. Strømningsvej beregnet i Scalgo. Når regnvandsbassinet går i over-
løb vil vandet strømme ud på Søren Frichs Vej og løbe vest om Å-husene til 
Aarhus Å. 

 

Figur 6. De lyseblå flader viser det areal, der vil være oversvømmet, når 
skybrudsvejen træder i kraft. Arealet er omtrentligt, og udformningen er end-
nu ikke projekteret færdigt. 
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6 Aarhus Kommune, Miljø og Energi´s bemærkninger 

6.1 Recipienter 

Overfladevandet ledes til Aarhus Å via udløb PU58, der ifølge vandplanerne 

er et ”stærkt modificeret vandløb” med målsætningen ”godt økologisk poten-

tiale” på strækningen nedstrøms for Brabrand Sø til udløbet i Aarhus Havn. 

Aarhus Å har med Vandområderplanerne 2015-2021 en faunaklasse 3. 

Der må ikke ske forringelse af Aarhus Å’s aktuelle tilstand, herunder for de 

enkelte kvalitetselementer. Da der etableres rensetiltag for regnvandet i 

området, og da områdets bidrag til udledning af opspædet spildevand via 

overløb PU201 elimineres, vurderes projektet ikke at medføre en sådan 

forringelse. 

 

6.2 Hydrauliske kapacitet i vandløb m.v. 

Aarhus Å´s medianminimumsvandføring vurderes at være ca. 400 l/s på 

strækningen ud for SørenFrichs Vej 2-10, mens middelvandføringen vurde-

res at være ca. 1500 l/s.  

 

Det vurderes, at Aarhus Å har den fornødne hydrauliske kapacitet til at mod-

tage de regnbetingede vandmængder, der er omfattet af nærværende tilla-

delse (25 l/s, 2 l/s/ha), uden at der opstår væsentlige opstuvninger til gene 

for driften af de vandløbsnære arealer.  

 

6.3 Opfyldelse af målsætning for Aarhus Å 

Det vurderes, at Aarhus Å har den fornødne hydrauliske kapacitet til at mod-

tage de vandmængder, der er omfattet af nærværende tilladelse.  

Endvidere vurderes det, at det nye regnvandssystem på ”Godsbanen” vil 

kunne bidrage positivt til en fremtidig målopfyldelse for Aarhus Å, da: 

 Overfladevand renses gennem et vådt regnvandsbassin, før det le-

des til åen 

 Overfladevand der har udløb i PU58, fremadrettet vil blive forsinket 

op til en 10 års hændelse, før det ledes til Aarhus Å 
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6.4 Oversvømmelse ved stormflod og skybrud 

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.

 

Ved opstuvning i den grønne kile er det vigtigt at være opmærksom på 

koterne omkring især presenningshuset, der ligger lavt med gulvkote om-

kring 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 for-

ventes at stå meget tæt på gulvkoten ved presenningshuset, og der bør 

muligvis tages foranstaltninger til at sikre huset. 

 

 

6.5 Grundvand 

Området er beliggende uden for indvindingsopland og område med særlige 

drikkevandsinteresser. Overfladevand håndteres på terræn med afledning til 

Aarhus Å. Grundvandsstrømningen vurderes at være mod Aarhus Å. Over-

fladevand, der måtte nedsive fra den grønne kile, vurderes derfor ikke at 

udgøre nogen risiko for forurening af grundvandsressourcen i almindelighed.  

 

6.6 Naturbeskyttelse 

Aarhus Å er udpeget som beskyttet vandløb efter Naturbeskyttelsesloven 

§3. Det ansøgte projekt, herunder tilledning af overfladevand, vurderes ikke 

at have en væsentlig indflydelse på fysiske eller afstrømningsmæssige for-

hold og vurderes ikke at have negative naturlige konsekvenser.  
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6.7 Specifikke forhold 

Det private regnvandsanlæg skal betjene flere forskellige grundejere, og der 

skal derfor oprettes et spildevandslav, som forestår den fremtidige drift og 

vedligeholdelse af anlægget.  

 

 

7 Partshøring 

Udkast er sendt til høring ved: 

 Aarhus Vand A/S 

 Center for Byens Anvendele (CBA), Aarhus kommune 

 

7.1 Aarhus Vand A/S 

Når Kommunen på et tidspunkt ansøger om at tilslutte vil der blive givet en 

accept på 25 l/s, Der vil blive stillet krav om en reguleringsbrønd med vand-

bremse uden overløb. 

 

Alt drift og vedligehold, samt øvrige elementer ligger hos Center for Byens 

Anvendele (CBA), Aarhus Kommune, indtil de evt. overdrages til en grund-

ejerforening. 

 

Vedr. afpropning i forbindelse med tilslutning til Aarhus Vands system: 

Ejendommen er i dag forsynet med flere stik. Et af de eksisterende stik skal 

benyttes. Ejer af grunden afholder omkostninger til at afproppe overflødige 

stik. 

 

7.2 Center for Byens Anvendelse (CBA) 

På sigt bliver det en grundejerforening, det står for drift og vedligehold af 

regnvandsanlæg og regnvandsbassin. 
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8 Klagevejledning 

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til 

Natur- og Miljøklagenævnet af: Ansøger, Sundhedsstyrelsen samt enhver, 

der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttel-

seslovens § 98. Afgørelsen kan endvidere påklages af landsdækkende for-

eninger 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 ønsker 

underretning om afgørelsen, jf. lovens § 100. 

En eventuel klage skal sendes elektronisk til Center for Miljø og Energi, 

Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J, via Klageportalen på 

www.borger.dk eller www.virk.dk senest 4 uger efter tilladelsesdato, eller 

bekendtgørelsesdato, hvis afgørelsen er offentlig bekendtgjort, jf. miljø-

beskyttelseslovens § 93. Ved indgivelse af klagen skal der indbetales et 

gebyr på hhv. kr. 900 (privatpersoner) eller kr. 1.800 (virksomheder og orga-

nisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet .Klagefristen er angivet i 

tilladelses side 1. 

 

Oplysning om Klageportalen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside (www.nmkn.dk), herunder undtagelsesreglerne for ikke at be-

nytte Klageportalen.  

Såfremt der modtages klager inden for klagefristen, får ansøger straks be-

sked, hvorefter Center for Miljø og Energi vurderer, om afgørelsen skal fast-

holdes, eller om sagen skal genoptages. Såfremt sagen genoptages infor-

meres sagens parter herom. 

Hvis afgørelsen fastholdes, fremsender Center for Miljø og Energi klagen til 

Natur- og Miljøklagenævnet senest 3 uger efter klagefristens udløb, sammen 

med en udtalelse til sagen og de anførte klagepunkter. Udtalelsen sendes 

samtidig i kopi til de involverede parter, der har mulighed for at afgive yderli-

gere bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet 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 Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. 

miljøbeskyttelseslovens § 96. Dette giver dog ingen begrænsninger i Natur- 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve den påklagede tilla-

delse. 

Et eventuelt søgsmål i forhold til tilladelsen skal anlægges ved domstolene 

senest 6 måneder efter tilladelsesdato, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. 

Søgsmålsfristen er angivet i tilladelsen side 1.  

 
9 Underretning om afgørelsen 

Afgørelsen offentliggøres på Aarhus Kommunes hjemmeside: 
www.aarhus.dk/annoncer 
 
Parter i sagen: 

 Aarhus Vand A/S (aarhusvand@aarhusvand.dk), ved Esben Bro, 

ESB@aarhusvand.dk 

 Center for Byens Anvendele (CBA), Aarhus kommune, ved Jens Ole 

Madsen, (jeom@aarhus.dk) 

Rådgiver: 

 NIRAS A/S, Lene Lykke Kraglund (LLKR) LLKR@NIRAS.DK 
 
Følgende er underrettet om afgørelsen ud over ansøger (afgørelsens adres-
sat): 
 

 Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, (mst@mst.dk ), 
 

 Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsga-
de 8, 8940 Randers, (senord@sst.dk ), CVR-nr 12070918 

 

 Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, 
(mail@dkfisk.dk ), CVR-nr: 45812510 
 

 Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, NP Danmarksvej 79, 
8732 Hovedgård, (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk ), CVR-nr: 
25145615 
 

 Underbjerg, NP Danmarksvej 79, 8732 Hovedgård, 
(nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk ), CVR-nr: 25145615 
 

 Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontor, Skyttevej 4, Vingsted, 
7182 Bredsten, (post@sportsfiskerforbundet.dk ), CVR-nr.37099015 

 

 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn Ø, (dn@dn.dk ) CVR-nr. 60804214 
 

 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, 

(fr@friluftsraadet.dk), CVR-nr: 56230718  

mailto:jeom@aarhus.dk
mailto:LLKR@NIRAS.DK
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10 Sagensakter 

 

 

 

 

 

 

  



Kloakoplande WinRis dataudvekslingsformat, version 2

Lokalitet Kloak- Bemærkninger

princip Bolig Industri Qt Qt Qi Overflade-

Kom- Status Maks Mid. Total Bef. Red. vand Kom-

Nr mune S/P F/S (PE) (PE) (l/s) (l/s) (l/s) (ha) (ha) (ha) Nr Nr mune

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

P019 751 S F 2281 99 15.450 PU32 Marselisborg Renseanlæg 751

4,3 ha af oplandet overgår til 

spildevandskloak med privat fælles 

regnvandshåndtering

Udenfor opland 751 S 8.500

- 751 P Godsbanen S 12.800 9.10 7.28 PU58 Marselisborg Renseanlæg 751

Byggemodning i gangsættes forår 

2017.

Sum

Forklaring til kolonner

1 Deloplandsnummer unikt indenfor kommunen.

2 Kommunenummer, der sammen med (1) udgør unik identifikation af arealet.

3 Angivelse af om der er tale om arealer i statussituation (S) eller plansituation (P).

4 Beskrivelse af lokaliteten

5 Kloakeringsprincip: F for fælleskloak eller S for separat kloak.

6 Arealets PE-tal, bolig.

7 Arealets PE-tal, industrispildevand.

8 Afledt maksimal spildevandsflow fra arealet uden overfladevandsafstrømning.

9 Afledt gennemsnitlig spildevandsflow fra arealet uden overfladevandsafstrømning.

10 Afledt middel indsivningsflow over et normalår.

11 Oplandets størrelse indenfor den fastsatte områdeafgrænsning.

12 Befæstet areal (Totalareal x befæstelsesgrad).

13 Reduceret areal (Totalareal x befæstelsesgrad x hydrologisk reduktionsfaktor).

14 Nr. på det bygværk/udløb, som overfladevand afledes til. Nedsives overfladevand angives dette med "N". Feltet må aldrig være blank.

15 Nummer på nærmeste nedstrøms bygværk/renseanlæg, hvortil spildevandet fra området ledes.

Må kun være blank, hvis der ikke afledes  spildevand (kun overfladevand).

16 Hvis bygværket (kolonne 15) er i en anden kommune angives denne.

17 Diverse bemærkninger til dataene.

Identifikation

Spildevand

Spildevand Arealer Afleder til

Side 1af 2



Udledninger WinRis dataudvekslingsformat, version 2

Status Lokalitet Ejer Type Tot. Red. Over- Volu Fast Over- Rens- Vand- Bemærkninger

Bolig Qt+i Areal Areal Volu Qa Op- løb men afløb fyld. ning område

Kom- Kom- +ind mid bygv. bygv. men spæd n n øst nord

Nr mune (S/P) K/P Nr mune (PE) (l/s) (ha) (ha) (m3) (l/s) (-) (/år) (m3) (l/s) (/år)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PU58 751 P Godsbanen P 12.80 7.28 4300 25 0.1 DV Aarhus Å

Beskrivelsen vedrører alene det 

opland, som der ansøges om 

udledningstilladelse for. Udløbet 

modtager også vand fra andre 

oplande.

Genereret ved summation på arealer fra oplandsskemaet. Spildevand fra opstrøms bygværker tillægges Kodeliste for bygværkstype (kolonne 6)

(Ved plan som summation af plantal samt tal fra status, hvor der ikke er planlagt ændringer) SE      Separat regnvand (reelt kun et udløb og intet bygværk)

1 Nr. på udledningen ifølge kortbilag og spildevandsplan. Skal være unik for hvert bygværk, også for separat regnvand SE.(maks 7 karakterer) SF      Separat regnvand med forsinkelsesbassin

2 Nummer på kommune, hvor udledningen  findes. OV      Overløbsbygværk

3 Angivelse af om det er en eksisterende statusudledning (S) eller en planlagt ny udledning/ændring af eksisterende (P). OS     Overløbsbygv. m. sparebas. (mindst 20 m3/ha. bef. areal) 

4 Beskrivelse af lokaliteten (maks. 40 karakterer). OF      Overløbsbygværk med forsink.bas. på overløb

5 Ejer (driftsansvarlig) for udledningen, enten kommunal eller privat. 23.8 OK      Overløb m. spare- og forsink.bassin (Kombibassin)

6 Kodeværdi for bygværksstype, se liste. Ledes overløbet til et andet bygværk (internt bygværk) tilføjes indexet "i, og NL      Planlagt nedlagt (Kun til planbeskrivelse)

dette bygværksnr. angives som "recipient" i kol. 23. Kolonnerne 21, 22, 28-36 og 38-41udfyldes i så fald ikke. XXi     Internt bygværk. Indekset "i" føjes til den relevante type, f.eks OVi

7 Nærmeste nedstrøms bygværk, som modtager spildevandet.

Skal angives som udledningsnr. (kol.1) ved bygværkstyper OV, OS, OF og OK. Ledes direkte til renseanlæg angives renseanlæggets IDnr.

8 Kommunenummer (hvor det nedstrøms bygværk/renseanlæg findes). Hvis blank antages samme kommune.

9 PE belastning på bygværket (beregningsværdi ved summering af arealer fra oplandsskema og opstrøms bygværker).

10  Qt+i, idet Qt (middel timeflow)+ Qi (middel indsivningsflow) fra kloakoplandsskemaet lægges sammen med Qt+i fra opstrøms bygværker.

11 Totalareal indenfor bygværkets/udledningen eget opland (ikke opstrøms bygværkers opland), beregningsværdi ved summering fra oplandsskema. Kodeliste for rensning (kolonne 20)

12 Reduceret areal (total x bef.grad x hydrologisk reduktionsfaktor _0,8) inden for bygværkets/udledningens eget opland Der kan anføres flere værdier.

 (ikke opstrøms bygværkers opland). Beregningsværdi ved summering fra oplandsskema. R      Rist

13 Effektivt sparebassinvolumen til opmagasinerning. M      Mekanisk rist

14 Videreførende lednings kapacitet eller pumpekapacitet. D       Dykket afløb (skumbrædt etc.)

15 Opspædningsgrad beregnes som: (Qa-Qt+i,mid)/Qt+i,mid O       Olieudskiller

16 Overløbshyppighed for udledning fra fælleskloak, gennemsnitlig antal gange pr. år, (n). S        Sandfilter

17 Effektivt forsinkelsesbassinvolumen til udjævning af flow inden udløb i vandløb. Evt. "våd" del under bassinafløbet medregnes ikke. T        Sparebassinet er af typen off-line

18 Forsinkelsesbassinets afløbsvandføring til vandområde under bassinets funktion.            (overløb udenfor bassinet)

19 Hyppighed for overfyldning af forsinkelsesbassinet (målt i antal gange pr. år) med forøget udledningsflow til følge. Kan skrives som brøk. V        Vådt bassin (Bund vanddækket)

20 Renseforanstaltninger. Der kan skrives en eller flere kodeværdier. A      Andet, angives i kolonne 24

21 UTM-koordinater for udløbsstedet (Hvis ikke UTM, EUF89, zone 32 anvendes bedes det oplyst).

22  -do

23 Kommunens navn for vandområdet, der udledes til.

24 Er der sandfang eller bassin nævnes det her

Hvis flere bygværker udleder gennem det samme udløbsrør registreres det som flere udledninger i skemaet med hver sin ID.

I det specielle tilfælde, at samme forsinkelsesbassin anvendes for både separat regnvand og opspædet spildevand oplyses om bassinet for hver af de to typer vand, 

idet bassinvolumen og "Fast afløb" deles forholdsmæssigt i forhold til reduceret areal for den seperate hhv. fælles kloak. 

Forsinkelsesbassin

udledningentil bygværkaf udledning

Regnvand Overløbsbygv/Sparebas.Spildevand Regnvand

Identifikation UTM forSpildevand
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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. 
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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. 



 

 

18 

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. 
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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. 
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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. 



 

 

23 

 
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. 


