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 2  REGNVANDSHÅNDTERINGSPLAN – EJENDOMSUDVIKLINGSSELSKABET SKÆRING NORD APS 

1 Intro 

Denne "regnvandshåndteringsplan", herefter kaldt RVHP, er udarbejdet som led 

i byudviklingen af området Skæring Nord, for Ejendomsudviklingsselskabet 

Skærring Nord Aps. 

Planen er udarbejdet på et tidligt stadie i planlægningsprocessen. Planens pri-

mære formål er at skitsere løsninger for regnvandshåndtering som input til den 

videre planlægningsproces. Planen skal anvendes som et værktøj til den videre 

disponering af arealerne ved at udpege lavninger, strømningsveje og identificere 

mulige recipienter for afledning af overfladevand.  

For at planen kan opnå samme indhold og kvalitet som en typisk RVHP skal den 

revideres på et senere tidspunkt. Her vil regnvandshåndteringsløsninger blive 

konkretiseret yderligere. 

Oversigt over projektafgrænsning af den foreløbige disponeringsplan er vist på 

Figur 1 

 

Figur 1 - Projektafgræsning markeret med rød. 
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1.1 Datagrundlag 

Følgende datagrundlag er anvendt til udarbejdelse af denne RVHP: 

› Oversigtsplan og visionsdiagram Skæring Nord (Tækker, 20.12.2019) 

› Indtegnet projektafgrænsning (Tækker, 28.06.2021) 

1.2 Terrænanalyse 

På Figur 2 fremgår et højdekort, baseret på Danmarks højdemodel. Terrænet er 

generelt højest imod vest og falder mod øst. Dog med undtagelse af indhakket i 

projektområdets sydøstligste del, hvorfra terrænet stiger en smule før faldet 

igen vender. 

 

Figur 2 – Terrænmodel – Den røde signatur angiver projektafgrænsning. 

 

1.3 Eksisterende ledninger 

På Figur 3, Figur 4, Figur 5 og Figur 6 ses et udklip fra Aarhus kommunes spilde-

vandsplan – kortbilaget. Rød angiver spildevandsledninger, blå angiver regn-

vandsledninger, lilla og turkis angiver 'anden ejer'. På Figur 7 ses rørlagte vand-

løb samt drænledninger. 
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Figur 3 - Udklip fra Aarhus Kommunes spildevandsplan 2017 – 2020 – Kortbilag. Oversigt 

over kort 1,2 og 3. Den røde signatur angiver projektafgrænsning. 

 

 

Figur 4 - Udklip fra Aarhus Kommunes spildevandsplan 2017 – 2020 – Kortbilag. kort 1 

Kort 1 

Kort 2 

  kort 3 
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Figur 5 - Udklip fra Aarhus Kommunes spildevandsplan 2017 – 2020 – Kortbilag. kort 2 

 

 

Figur 6 - Udklip fra Aarhus Kommunes spildevandsplan 2017 – 2020 – Kortbilag. kort 3 



 

     

 6  REGNVANDSHÅNDTERINGSPLAN – EJENDOMSUDVIKLINGSSELSKABET SKÆRING NORD APS 

 

  

Figur 7 - Udklip fra Aarhus Kommunes spildevandsplan 2017 - 2020 - kortbilag. Rørlagt 

vandløb og drænledninger 

Ud fra ledningsoplysningerne kan følgende konstateres: 

› At der ikke forekommer eksisterende regnvandsledninger indenfor projekt-

området. 

› At det ikke er oplagt at tilslutte regnvandsledninger indenfor projektområ-

det til det eksisterende ledningsnet.  

› Det antages at det rørlagte vandløb leder vejvand fra den nordlige del af 

Grenåvej til nærliggende vandløb i projektområdet. 

› At eksisterende rørlagte vandløb samt drænledninger skal respekteres, da 

funktionen i plansituationen skal være den samme som i status. 

› At eksisterende regnvand fra oplandet syd for projektområdet (kort 1) ledes 

til Svinbo grøft. 

Derudover er der kendskab til, at transmissionsledninger (transportlednin-

ger) af fjernvarme fra Studstrup-værket formegentlig krydser projektområ-

det. Ved detailprojektering anbefales det at indhente data fra LER.  
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1.4 Beskyttede naturtyper 

Som det fremgår af Figur 8 forekommer der beskyttede naturområder indenfor 

projektområdet. Der er illustreret tre større beskyttede områder og to mindre. 

Derudover er der tre potentielle naturområder. 

Herudover forekommer der ingen bestemmelser, indenfor projektområdet, ift. 

Natura 2000 eller andre beskyttede områder.  

 

Figur 8 - Aarhus kommune BorgerGIS - Oversigt over naturområder.  

1.5 Terrænnært grundvand  

Forekomsten af terrænnært grundvand er indhentet fra modelværktøjet Scalgo-

Live. Her er valgt et generelt niveau for vintersituation.  

Ved undersøgelsen af terrænnært grundvand kan man analysere niveauet ud fra 

et median-klimascenarie som beskriver den fremtidige dybde af grundvands-

spejlet tillagt klimagenererede ændringer baseret på fremskrivning med median 

klimamodel.  

Grundvandsmodeller er generelt behæftet med stor usikkerhed, og derfor er det 

valgt at undersøge statusniveauet for grundvand ud fra en vinterhændelse, hvor 

grundvandsspejlet må forventes at være på sit højeste.  
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Af Figur 9 ses det generelle niveau for grundvand for en vintersituation inden for 

projektområdet. Den røde farve angiver et niveau ned til 0,50 m under terræn, 

den gule farve angiver et niveau der ligger i intervallet 0,50 m og 1 meter under 

terræn og den grønne farve angiver et niveau > 1,5 meter under terræn.  

 

Figur 9 - Angivelse af grundvandsstand i meter i vintersituation. Den røde signatur angiver 

projektafgrænsning. 

Grundvandsspejlet ligger tæt ved terræn langs vandløb/afvandingsgrøft. Desu-

den forventes det, at grundvandsspejlet er særligt terrænnært ved det lavtlig-

gende terræn i den nord-østlige del af projektområdet ved de beskyttede natur-

arealer.  

Oversigten over niveauet af grundvand kan bruges til den kommende planlæg-

ning i forbindelse med placering af bassiner samt regnvandsledninger. I forhold 

til bassinplacering kan et højt grundvandsspejl komplicere muligheden for et 

stort/større magasineringsvolumen. Derudover vil det være at foretrække, hvis 

regnvandsledninger ikke skal anlægges i grundvand, da det vil forsage en øko-

nomisk meromkostning pga. de anlægstekniske udfordringer.  

1.6 Havvandsstigning 

Da projektområdet ligger nær havet, er der lavet en screening i forhold til stig-

ning af havvandet. 
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Af Figur 10 ses udbredelse og dybde på oversvømmelse med en havvandsstig-

ning på 2,59 meter svarende til en 100-årshændelse fremskrevet til år 2120. 

Som det fremgår af nedenstående figur, er den nordøstlige del af projektområ-

det påvirket af en evt. havvandsstigning til dette niveau, dog kun i mindre grad.  

Det forventes ikke at der skal udføres lokale sikringer mod oversvømmelser, 

men informationen kan anvendes til eventuelle terrænreguleringer, såfremt man 

ønsker at anlægge bebyggelse, hvor der er udbredelse af oversvømmelser.  

  

Figur 10 - oversigt over udbredelse og dybde på oversvømmelse med en havvandsstigning 

på 2,59 meter. 

1.7 Zonekort 

I Aarhus kommune opereres der med zonekort som beskriver de generelle mu-

ligheder for nedsivning. Zonerne er inddelt som følgende: 

› Rødt zonekort: Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nedsivning. 

› Gult zonekort: Der gives som udgangspunkt kun tilladelse til nedsivning 

igennem filterjord eller andre rensende/grundvandsbeskyttende foranstalt-

ninger. 

› Grønt zonekort: Der gives som udgangspunkt tilladelse til nedsivning. 

Der er foretaget en hurtig screening af grundvandets sårbarhed som viser at 

projektområdet er placeret indenfor "grønt zonekort". Et udklip fra Aarhus kom-

munes spildevandsplan, som viser zonekortene, kan ses på Figur 11. 
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Figur 11 - Aarhus Kommunes zonekort for nedsivning. 

Hvis regnvandshåndteringen skal baseres på nedsivningsløsninger, skal der fore-

tages geotekniske undersøgelser. Først herefter vil man vurdere, om projektom-

rådet eller dele af det er egnet til nedsivning. Indledende vurderinger af jorden 

viser udbredelse af moræneler, som normalt ikke er gunstigt til nedsivningsløs-

ninger.  

2 Forudsætninger 

2.1 Generelle dimensioneringsforudsætninger 

Udarbejdelse af regnvandshåndteringsplanen (RVHP) følger retningslinjerne an-

givet af Aarhus Kommune: 

Vejledning til udarbejdelse af Regnvandshåndteringsplan, 2020 

Herudover beregnes bassiner efter: 

Aarhus Kommune – Gældende design og dimensioneringskrav, 2020 

I denne indledende screening beregnes størrelserne af fremtidige regnvandsbas-

siner ikke. I screeningen fokuseres der på udpegning af gunstige bassinplacerin-

ger, så den indledende disponering af området kan udarbejdes ud fra denne vi-

den. 

2.2 SCALGO Live forudsætninger 

De naturlige strømningsveje og lavninger modelleres ved brug af programmet 

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

valgte højdemodel og nedbørsmængde kan simulere lavninger og strømnings-

veje i terrænet. Følgende hovedforudsætning gør sig gældende for programmet: 
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Programmet medtager ingen eksisterende kloaksystemer, fordampning eller in-

filtration. Dermed fordeles den valgte nedbør uden hensyn til fysiske reduk-

tioner.  

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

på terræn og de tilhørende oversvømmelser. 

Følgende forudsætninger anvendes til modellering af strømningsveje og lavnin-

ger for projektområdet: 

Danmarks højdemodel anvendes som grundlag. Eksisterende bygninger inklude-

res i analysen. 

Der anvendes en nedbørsmængde på 82 mm i SCALGO 

Ud fra regnserier i SVK-beregningsark kan nedbørsmængder beregnes ved for-

skellige gentagelsesperioder. Sikkerhedsfaktorer er valgt på baggrund af Skrift 

28,29 og 30.  

Koordinatsæt for projektområdet er valgt til N: 6233537 og E: 580719 svarende 

til en årsmiddelnedbør på 679 mm.  

Der tages udgangspunkt i en regnhændelse med 4 timers varighed (240 min).  

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

Ved vurdering af nødvendige disponible arealer til bassiner, er bassiner dimensi-

oneret til at håndtere en 10 års hændelse (T10) med sikkerhedsfaktor 1,2. 

3 Lavning- og strømningsanalyse 

3.1 Oplandsanalyse 

Projektområdet er en del af et større vandløbsopland der udleder til havet. De 

nærmeste recipienter er Svinbo Grøft og Skødstrup Bæk. Derudover kan det be-

lyses, at projektområdet modtager regnvand opstrøms fra Løgten samt et min-

dre opland syd for projektområdet, der afleder regnvand til Svinbo Grøft. Figur 

12 og Figur 13 viser hhv. vandløbsoplandet samt rørlagte – og åbne vandløb.  
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Figur 12 - Vandløbsopland i projektområdet. Den røde signatur afgrænser projektområdet. 

 

 

Figur 13 – Oversigt over åbne vandløb samt rørlagte vandløb. Den røde signatur afgræn-

ser projektområdet. 

På baggrund af oplandsanalysen forventes det, at den fremtidige regnvands-

håndtering skal aflede regnvand via recipienterne Svinbo Grøft og Skødstrup 

Bæk. 

Svinbo Grøft modtager vand opstrøms. 

Udløb til havet 

Svinbo Grøft modtager vand nedstrøms fra 

et mindre opland. 
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3.2 Strømnings- og lavningskort 

Ud fra strømningsanalysen er der blevet identificeret tre primære afstrømnings-

punkter fra projektområdet. 

Oplandets primære og eneste udløbspunkt er mod øst ved havet. 

Strømninger, vandoplande, oversvømmelser og lavninger kan ses på Figur 14 og 

Figur 15. 

 

Figur 14 - Oversigt over vandoplande og strømningsveje indenfor projektområdet 

Figur 14 er vedhæftet i fuld størrelse i Bilag A. 

På Figur 15 fremgår en oversigt over oversvømmede lavninger ved 82 mm ned-

bør. Figuren viser dybden af lavningerne, som kan bruges til at udpege kritiske 

lavninger som bør inddrages i den fremtidige vandhåndtering.  

Det ses, at der i størstedelen af projektområdet ikke findes større lavninger. I 

den sydøstlige del ligger en større lavning. Lavningen er placeret i et beskyttet 

naturområde, og derfor forventes det ikke, at lavningen påvirkes/ændres i frem-

tiden. 

 

Vandløbsoplandet udløb 

til havet 

Projektområdet modta-

ger vand fra vandop-

landet opstrøms 

Projektområdet mod-

tager vand fra syd for 

projektområdet 
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Figur 15 - Oversigt over udbredelse af oversvømmelser med inddeling af dybder. 
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3.3 Plan   

En sammenfatning af den indledende screening på regnvandshåndtering er illu-

streret på Figur 16. Figuren viser bedste bud på placeringer af bassiner i fbm. 

afvanding af projektområdet. I udpegningen er der taget højde for terrænets ud-

formning, lavninger og strømningsveje, naturbeskyttede områder samt terræn-

nært grundvand.  

Da terrænet er kuperet, er det nødvendigt med flere bassiner. Endvidere er det 

vigtigt at nævne, at størrelsen på bassinerne for nuværende ikke er beregnet. 

Ved fremtidig disponering skal afløbstallet til recipienterne oplyses af myndighe-

den og der skal foretages en arealopgørelse af den ønskede bebyggelse som kan 

danne grundlag for bassinberegningen.  

Alle bassiner er skitseret med blå cirkler tilknyttet et opland med unik farveangi-

velse, hvis endelige recipient er hhv. Svinbo Grøft og Skødstrup Bæk. 

 

Figur 16 - Forslag til bassinplaceringer. 
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4 Skybrudshåndteringsplan 

Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet skybrudshåndteringsplan. Der er 

dog lavet forløbelig undersøgelse af de to mulige adgangsveje til projektområ-

det. Det ønskes ikke, at de to adgangsveje anlægges igennem større lavninger. 

På det foreliggende grundlag er det vurderet, at de to adgangsveje er skitseret 

til at gå igennem flere lavninger. Ligeledes ligger de to adgangsveje i et beskyt-

tet naturområde, se Figur 17. 

Derfor er adgangsvejene et opmærksomhedspunkt til den fremtidige dispone-

ring, hvor placering af disse skal afstemmes med de lokale forhold.  

 

Figur 17 - Oversigt over udbredelsen af oversvømmelse samt angivelse af lavninger. De 

gule afmærkninger er 2 vejadgange til projektområdet. 

 

 

5 Anbefalinger  

Der er på nuværende tidspunkt udført nogle overordnede anbefalinger for den 

kommende disponering. Det må forventes, at der i forbindelse med lokalplan-

lægning skal udarbejdes en regnvandshåndteringsplan jf. Aarhus Kommunes 

Beskyttet naturområde 
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retningslinjer. Denne plan kræver dog, at der er kendskab til disponeringen, ud-

matrikulering og konkrete placeringer af vandhåndteringselementerne.  

Følgende punkter kan dog uddrages fra screeningen ved videre arbejde med di-

sponeringsplanen. 

› Projektområdet bør etableres med separatkloaksystem med udløb til de 

nærliggende recipienter (vandløb) 

› Hvis der ønskes nedsivning af regnvand på dele af projektområdet, bør jor-

den kortlægges med geotekniske boringer samt nedsivningsforsøg. Herud-

over vil det være fordelagtigt at pejle grundvandsspejlets variation over 

året. Det forventes ikke muligt at nedsive tæt på de eksisterende vandløb 

grundet det terrænnære grundvandsspejl 

› Eksisterende større lavninger bør udnyttes til bassinplaceringer -og eller 

skybrudsmagasinering i oplandet 

› Eksisterende rørlagt vandløb samt drænledninger må forventes at skulle re-

spekteres. Drænene kan omlægges eller sløjfes, hvis funktionen ikke læn-

gere er nødvendig – dog kræver dette en myndighedssag 

› Det bør afklares med Aarhus Kommune om de potentielle naturområder på 

sigt vil blive inddraget i §3 beskyttelsen eller om disse kan disponeres ifm. 

udviklingen af projektområdet.  

 

 



 

trdh
Tekstboks
Bilag A


