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Vestergade i Skanderborg har Kommune  

og Forsyningen sammen klimasikret mod  

oversvømmelser og separatkloakeret  

– resultatet er rekreative områder hvor  

vandet ledes til den nærliggende sø.
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Klimatilpasning er centralt i alle projekter, der skal håndtere regnvand, men hvordan sikrer vi at vores investeringer 
bruges bedst? Hvilke merværdier kan klimatilpasning skabe samt hvordan kvantificeres denne merværdi?

Siden EVA-udvalget i 2016 afholdt temadagen ’Spildevandskomiteens Skrift 31 (Serviceniveau for vand på terræn 
ved ekstremregn), der var en introduktion til det dengang planlagte indhold af skrift 31, er skriftet udkommet i efterå-
et 2017. Skriftet introducerede en ny måde at  fastsætte serviceniveau for vand på terræn. Centralt for denne nye 
måde at fastsætte serviceniveau, er samfundsøkonomiske analyser (enten samfundsøkonomisk optimering eller 
Cost-Benefit Analyser), der kan være med til at beskrive et samfundsøkonomisk optimum for valg af serviceniveau 
– Eller hvordan bruger vi bedst vores investeringer?

Siden ankomsten af skrift 31 har der hos mange forsyninger og kommuner været et fokus på, at sikringsniveau for 
oversvømmelse på terræn er det mest økonomisk fordelagtige. Til det formål har der været udført Cost-Benefit 
Analyser, der typisk er lavet på baggrund af resultater fra hydrauliske modeller og GIS analyser. Til den kommen-
de temadag vil der blive introduceret til noget af det spændende arbejde, der foregår i branchen med at udvikle 
nye værktøjer til at foretage Cost-Benefit analyser med. Og måske komme nærmere på spørgsmålet: Får hvad vi 
betaler for?

Skabelsen af merværdi fra klimatilpasningsprojekter, hvor skabelsen af nye rekreative områder og byrum indgår, 
er også et af emnerne vi vil dykke ned i på denne temadag. Typisk vurderes projekter i forhold til hinanden ved at 
holde anlægsomkostninger på en ”traditionel” løsning under jorden op mod projekter i terræn. Men ved projekter i 
terræn ændres udtrykket og nye byrum kan skabes med en række af merværdier som gevinst. Men hvordan kvan-
tificeres denne merværdi så? Det vil vi dykke ned i under denne temadag med indlæg angående nyligt udviklede 
værktøjer til formålet samt erfaringer fra et udviklingsprogram (VUDP-projekt).

Til denne temadag er EVA flyttet ud af de vante rammer i Nyborg og holder temadagen i Kolding. Det gør vi, fordi 
vi i tråd med dagens tema vil tage ud at se det spændende klimatilpasningsprojekt ’Kolding Bypark’, som Kolding 
Kommune blot mangler de sidste detaljer på. Projektet er udviklet som et samspil mellem et stort bæredygtigt kli-
matilpasningsprojekt, hvor et landskabeligt regnvandsbassin i parken skal bidrage til at holde oversvømmelser væk 
fra området og kloakkerne i Kolding Midtby, et nyt attraktivt byggefelt, en klimapavillon samt natur- og friluftsaktivi-
teter. Bassinet udgør omdrejningspunktet for en ny park og tilføjer rekreativt og æstetisk merværdi til byens borgere 
og gæster.

På temadagen i Kolding den 31. maj ”Klimatilpasning – Får vi hvad vi betaler for?” vil vi tage fat i nogle af de  
nævnte komplekse problemstillinger, og sammen forsøge at arbejde os lidt nærmere en afklaring på hvordan vi 
bedst sikrer at vi investerer intelligent i vores klimatilpasning.

Vel mødt i Kolding!
EVA-udvalget

Leder
Klimatilpasning  
– Får vi hvad vi betaler for?

Vestergade i Skanderborg har Kommune  

og Forsyningen sammen klimasikret mod  

oversvømmelser og separatkloakeret  

– resultatet er rekreative områder hvor  

vandet ledes til den nærliggende sø.



Klimatilpasning er centralt i alle projekter, der skal håndtere regnvand.  
På denne temadag vil vi kigge på hvordan vi sikrer at vores investeringer 
bruges bedst, og hvilke merværdier klimatilpasning kan skabe samt  
hvordan merværdi kvantificeres.

EVA-temadag
EVA-udvalget indbyder til

Torsdag den 31. maj 2018, Comwell, Kolding

Klimatilpasning – Får vi hvad vi betaler for?

Deltagergebyr 

Medlem af EVA 
1300 kr. 

Øvrige  
1500 kr. 

Ingeniører,  
Ikke medlem af IDA 
3450 kr.

Studerende gratis 
 

Tilmelding 
Tilmeld dig på  
IDAs hjemmeside 
 

Hvor du opgiver 

• Arrangement nr.  
• Navn 
• Adresse 
• Tlf. nr.  
• E-mail  
• Helst fødselsdato  
• Oplysning om du er  
 ingeniør eller ej.

  (Arrangementet  
   er  åbent for alle)
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Til denne temadag er EVA flyttet ud af de vante rammer i Nyborg og holder temadagen i Kolding. Det gør 
vi, fordi vi i tråd med dagens tema vil tage ud at se det spændende klimatilpasningsprojekt ’Kolding Bypark’, 
som Kolding Kommune blot mangler de sidste detaljer på. Projektet er udviklet som et samspil mellem et stort 
bæredygtigt klimatilpasningsprojekt, hvor et landskabeligt regnvandsbassin i parken skal bidrage til at holde 
oversvømmelser væk fra området og kloakkerne i Kolding Midtby, et nyt attraktivt byggefelt, en klimapavillon 
samt natur- og friluftsaktiviteter. Bassinet udgør omdrejningspunktet for en ny park og tilføjer rekreativt og 
æstetisk merværdi til byens borgere og gæster.

Skabelsen af merværdi vil netop være et af emnerne vi vil dykke ned i på denne temadag. Typisk vurderes pro-
jekter i forhold til hinanden ved at holde anlægsomkostninger på en ”traditionel” løsning under jorden mod projek-
ter i terræn. Men ved projekter i terræn ændres udtrykket og nye byrum kan skabes med en række af merværdier 
som gevinst. Men hvordan kvantificeres denne merværdi så? Det vil vi dykke ned i under denne temadag.

Siden ankomsten af skrift 31 har der hos mange forsyninger og kommuner været et fokus på at sikre, at 
sikringsniveau for oversvømmelse på terræn er det mest økonomisk fordelagtige. Til det formål har der været 
udført Cost-Benefit analyser, der typisk er lavet på baggrund af resultater fra hydrauliske modeller og GIS 
analyser. På denne temadag vil vi blive introduceret til noget af det spændende arbejde, der foregår i branchen 
med at udvikle nye værktøjer til at foretage Cost-Benefit analyser med. Og måske komme nærmere på spørgs-
målet: Får hvad vi betaler for?

Tilmelding kan ske på www.ida.dk. 
Vi ses i Nyborg

http://www.ida.dk


Program 
 
 9:30 Kaffe/rundstykker

10:00 Velkomst, indledning 
   v. Jakob Badsberg Larsen, EVA-udvalget

10:10  Præsentation af Kolding Bypark projektet 

   v. Rikke Hedegaard Jeppesen, SWECO

10:40  Rundvisning ved Kolding Bypark 
   v. Rikke Hedegaard Jeppesen, SWECO

11:30  PLASK – et værktøj til at vurdere samfundsøkonomi  
  og merværdier ved klimatilpasningsprojekter 
   v. Camilla K. Damgaard, NIRAS

12:00  Frokost

13:00  Hydraulisk modelgrund til samfundsøkonomiske analyser  
  – Hvordan håndterer vi usikkerhederne? 
   v. Helene Åstrøm og Jørn Torp Pedersen, Orbicon

13:30  Kvantificering af merværdier ved klimatilpasning 
   v. Toke Emil Panduro, Københavns Universitet 

14:00  Pause

14:15  Et nyt værktøj til cost-benfit analyser af klimaprojekter 
   v. Jan Jeppsen, EnviDan og Gitte Normand Andersen, Aarhus Kommune

14:45  Brug af SCALGO til fastsættelse af serviceniveau  
  for oversvømmelse i Viborg Kommune 
   v. Bo Matthiesen, NIRAS

15:15  Afrund og tak for i dag 
   v. Jakob Badsberg Larsen, EVA-udvalget

15:30  Tak for denne gang og kom godt hjem
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Ved temadagen den 28. februar 2018, blev der afholdt 
årsmøde i EVA-udvalget med følgende dagsorden:

1 . Valg af dirigent
 Kristian Vestergaard blev valgt

2 . Bemærkninger til dagsordenen
 Ingen

3 . Formandens beretning
 Det forgangne års aktiviteter blev kort gennemgået. Som udvalgets primære aktivitet blev der i 2017 

afholdt 3 temadage, alle på Nyborg Strand, med i alt ca. 300 deltagere:
 •  2. februar:  Fremtidens afløbssystem
 •  11. maj:  Er modellerne for tynde?
 •  21. september:  Forskning, udvikling og innovation i vandsektoren
 Formandens beretning blev godkendt

4 . Fremlæggelse af regnskab
 Som et resultat af tre velbesøgte temadage og at EVA-legatet ikke blev uddelt i 2017, viste regnska-

bet et bedre resultat end budgetteret, et mindre overskud, som overføres til udvalgets disponible 
pulje. Der budgetteres forsigtigt for 2018 med et mindre underskud.

 Regnskab for 2017 og budget for 2018 blev godkendt

5 . Valg til indstilling af udvalgsmedlemmer
 Sanne Lund (Kasserer) og Mads Uggerby (Formand) udtrådte af EVA-udvalgets bestyrelse efter 

at have været en del af bestyrelsen i de maksimale 2 gange 3 år. Ulla Boje Jensen var på valg, da 
hendes første 3 årige periode som medlem af EVA-udvalget udløb. Det blev fra bestyrelsen foreslået 
at Ulla fik genvalg, men det blev dog fra salens side anfægtet om det var i overensstemmelse med 
reglerne i kommissoriet, at bestyrelsen kunne foreslå et direkte genvalg, når der var 4 på kampvalg 
om de to øvrige ledige poster. For at være på den sikre side, kom alle 5 kandidater derfor på valg om 
de tre ledige poster. 

 På kampvalg var:
 Kampvalg – 3 poster:
 •   Benedikte Foldby Jakobsen, Rambøll
 •   Julie Thea Thomsen, COWI
 •  Tina Kristensen Nettelfield, Envidan
 •  Peter Harth Warming-Andersen, Fors Forsyning
 •  Ulla Boje Jensen, NOVAFOS

 Der blev i alt afgivet 44 stemmer og hver stemmeberettiget kunne stemme på tre kandidater.  
Resultatet af valget blev, at Ulla Boje Jensen blev genvalgt, mens Benedikte Foldy Jakobsen  
og Tina Kristensen Nettelfield blev nyvalgt.

6 . Eventuelt
 Sanne og Mads blev belønnet med et lille applaus for deres arbejde i EVA-udvalget gennem  

de seneste 6 år.

Referat af årsmøde



EVA studierejselegat
— 
for studerende på de videregående  
uddannelsesinstitutioner 
 
Studerer du indenfor det faglige område, som EVA-udvalget  
normalt dækker gennem temadage, og har du mod på at rejse  
ud i verden og hente ny viden med hjem til Danmark og  
videreformidle denne viden, da har du mulighed for at søge  
det nye EVA-studierejselegat. 

 
Formål
• At medvirke til at studerende opsøger ny/nyeste viden indenfor EVA-udvalgets faglige interesseområder gennem  

deltagelse i seminarer, kurser på udenlandske universiteter, udstillinger, studieture, studie/praktikophold eller lignende 

• At dygtiggøre danske studerende og give dem international indsigt

• At medvirke til at der bringes ny viden og inspiration med hjem til Danmark, og at denne formidles til EVA’s medlemmer  
gennem et mundtligt indlæg på en EVA-temadag og et skriftligt indlæg i EVA-bladet

Vilkår
1. Legatet kan søges af danske studerende, som har gennemført mindst 2 år af en dansk  

videregående uddannelse og indenfor en EVA-relevant studieretning

2. Legatet kan kun søges individuelt, dvs. af enkeltpersoner, og kan kun tildeles den samme 
person én gang

3. Legatet kan tildeles til deltagelse i fagrelevant aktivitet 

4. Ansøgning med kort beskrivelse af aktiviteten og det forventede udbytte heraf, vedlagt budget 
og udtalelse/anbefaling fra studiested kan løbende fremsendes pr. mail til EVA-udvalget,  
se yderligere information herom på evanet.dk. Der findes ikke noget ansøgningsskema.  
Eventuelle spørgsmål kan rettes til EVA-udvalget

5. Legatet kan maximalt være på DKK 20.000,- 

6. Alle ansøgninger besvares personligt direkte til ansøgeren når afgørelsen er truffet

7. EVA-udvalget afgør suverænt eventuelle tvivlspørgsmål vedrørende opfyldelse af  
ovennævnte vilkår

8. Legatmodtageren fremsendes umiddelbart efter aktiviteten en kort skriftlig redegørelse,  
indeholdende et kort resume af aktiviteten og en evaluering af udbyttet for legatmodtageren

9. Et studierejselegat er som udgangspunkt skattefrit, men legatet indberettes til SKAT, hvilket  
betyder at legatmodtageren er pligtig til at gemme de nødvendige dokumenter/bilag til  
dokumentation af de afholdte udgifter 

10. På normalt næstkommende EVA-temadag afholder legatmodtageren et fagligt indlæg, baseret 
på deltagelse i aktiviteten, samt leverer et skriftlig indlæg til det efterfølgende EVA-blad
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Et vandløb skal på én og samme tid afvikle mere eller mindre forsinkede regnbetingede 
udledninger og naturlig afstrømning fra oplandet uden hyppigere eller større oversvøm-
melser (ordlyd fra Spildevandsvejledningen /1/) til følge, samtidig skal målsatte vandløb 
også leve op til vandområdeplanernes krav om god økologisk tilstand. Det er kommuner-
ne, som skal vurdere den pågældende recipient ift. hydraulisk kapacitet inden udlednings-
tilladelsen kan gives – en sagsbehandling der har vist sig at være vanskelig, og som er 
endt i flere klagesager ved Natur – og Miljøklagenævnet (nu: Miljø- og Fødevareklage-
nævnet). Hele diskussionen om vandløbene, hydraulisk kapacitet og forbedret vandmiljø 
er ikke blevet mindre aktuel med forventningen om mere nedbør i fremtiden som resultat 
af klimaændringer. 

Spildevandsbekendtgørelsen
Lovgivningsmæssigt er en række bekendtgørelser involveret i arbejdet med udledningstil-
ladelser – herunder bestemmelser, der skal beskytte recipienten og eventuelle natur-
områder omkring. Udstedelser af udledningstilladelser skal respektere en række love: 
lov om vandplanlægning, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven – og samtidig efterleve 
miljøbeskyttelsesloven herunder bekendtgørelse om spildevandstilladelser (i daglig tale 
kaldet spildevandsbekendtgørelsen).

Hvorfor er det  
så svært at give  
en udlednings- 
tilladelse?

Af: Marianne Skaarup Fink
Diplomingeniør i bygning med 
specialisering i miljøteknik 

Denne artikel er et uddrag 
af bachelorprojektet Udled-
ning af urbant overflade-
vand til vandløb. I projektet 
belyses udfordringerne ved 
forsinkelse og udledning af 
regnvand fra urbane områ-
der i relation til recipienters 
hydrauliske kapacitet.  
Bachelorprojektet er skrevet 
ved Aarhus Universitet og 
afsluttet i januar 2018 med 
en mundtlig eksamen.  

Af: Louise Knudsgård Hørup
Diplomingeniør i bygning med 
specialisering i miljøteknik



11Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken   EVA

Bachelorprojektet med titlen Udledning 
af urbant overfladevand til vandløb. 

Bachelorprojektet blev afsluttet i januar 
2018 med en mundtlig eksamen.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udledninger til vand-
løb af spildevand, særligt herunder tag- og overfladevand, 
sker på en sådan måde, at vandet kan afledes videre i 
vandløbet uden gener for omboende ved vandløbet, altså 
at vandløbets hydrauliske kapacitet respekteres.

I spildevandsbekendtgørelsens /2/ § 5 angives, hvilket indhold og oplysninger kommu-
nens spildevandsplan skal indbefatte. Stk. 1, nr. 1 i denne paragraf fastslår, at kommunal-
bestyrelsen skal sikre sig, at spildevandsplanen forholder sig til anden planlægning samt 
vandløbenes fysiske tilstand. I Spildevandsvejledningen af 1999 /1/ afsnit 3.3.1 uddybes, 
hvorledes spildevandsplaner skal være i overensstemmelse med anden planlægning 
herunder forholde sig til vandløbenes fysiske tilstand. Her står specifikt vedr. ”vandløbe-
nes fysiske tilstand”, at: 

Endvidere beskrives dét i Spildevandsvejledningen, at eventuelle maksimale tillednin-
ger – angivet i regulativet for vandløbet – skal overholdes, og at det – såfremt der ikke 
er angivet maksimale tilledninger – ”konkret (må) vurderes, om vandløbets hydrauliske 
kapacitet giver mulighed for forøget belastning.” 

Findes dét, at den påtænkte udledning overstiger den maksimale tilledning jf. regulativet 
eller ikke respekterer vandløbets hydrauliske kapacitet, foreskriver vejledningen, at der 
som udgangspunkt må foretages en forsinkelse/neddrosling af belastningen med over-
fladevand til vandløbet – eller optages en reguleringssag på vandløbet, dvs. opjustere 
vandløbets kapacitet.

”
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Hvor der er risiko for hydrauliske problemer, skal 
regnbetingede udledninger som udgangspunkt 
reduceres til 1-2 l/s pr. ha (totalt areal), svarende 
til naturlig afstrømning.

At respektere vandløbets hydrauliske kapacitet
Idet de færreste regulativer indbefatter en fastsat maksimal tilledning, står kommunen 
som oftest i en situation, hvor der skal gives en udledningstilladelse baseret på en 
konkret vurdering af den hydrauliske kapacitet i vandløbet. Med en passende størrelse på 
udledningstilladelsen skal det altså sikres, at vandløbet ikke bliver hydraulisk overbela-
stet, idet dette vil kunne medføre erosion og oversvømmelse ”til gene for omboende ved 
vandløbet”.

Det nuværende fokus i behandling af udledningstilladelser er at bestemme afløbstal fra 
regnvandsbassiner på baggrund af en betragtning af den naturlige afstrømning [l/s/ha].  
I vandplanerne for vanddistrikt I – Jylland og Fyn fra perioden 2009-2015 fremgår  
følgende retningslinje /3/: 

Det er senere tydeliggjort i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser, at der skal regnes 
med reduceret areal, da det ubefæstede areal stadig bidrager med naturlig afstrømning  
– se evt. afgørelse i sag fra Odder Kommune /4/ og Hjørring Kommune /5/. 

På baggrund af afstrømningshændelserne præsenteret i Vejledning i dræning /6/ og un-
dersøgelsen af nyere afstrømningsdata fra Ryom Å, Århus Å, Lyngbygård Å og Odder Å 
står det klart, at en afstrømning på 1-2 l/s/ha er en usædvanlig hændelse, der forekommer 
med mange års mellemrum. Dertil er variationen af de ekstreme afstrømninger – i forhold 
til størrelse og hyppighed – meget stor for de undersøgte vandløb. At regne med, at en 
afstrømning på 1-2 l/s/ha kan forekomme i alle vandløb, stemmer ikke overens med det 
undersøgte data i bachelorprojektet. I mange vandløb udføres vandføringsmålinger ikke, 

Eksisterende udledning af 
tag-og overfladevand i Beder til 
Hovedgrøften, der i bachelorprojek-
tet er udvalgt som projektlokalitet. 
Foto: Louise K. Hørup, januar 2018.

”
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hvorfor de reelle afstrømningsforhold er ukendte. Det kan derfor synes usikkert at skære alle 
danske vandløb over en kam og regne med en såkaldt ”naturlig” afstrømning på 1-2 l/s/ha, da 
afstrømningshændelsen både er ekstrem og i en række vandløb aldrig er observeret.

Det nuværende fokus på tallene 1-2 l/s/ha som naturlig afstrømning er uden tvivl bekvemt og let 
håndterbart i myndighedsbehandlingen af udledningstilladelser. Natur- og Miljøklagenævnet har 
i en række klagesager (NMK-10-00423 /7/, NMK-10-00641 /8/, NMK-10-00760 /4/) fra 2013 og 
frem påpeget, at den hydrauliske kapacitet skal vurderes for det pågældende vandløb; den tidli-
gere retningslinje med 1-2 l/s/ha for hydraulisk overbelastede vandløb er altså ikke tilstrækkelig 
mere. At der kræves en konkret vurdering af recipienten, der udledes til, synes logisk, da der 
naturligvis bør være forskel på udledninger til et lille vandløb – som f.eks. Hovedgrøften i dette 
projekt- og større vandløb som f.eks. Gudenåen. 

Vandløbs naturlige dynamik
Et vandløb skabes fra naturens side som et resultat af sammenspil mellem topografi, geologi 
og nedbør /9/. Vandløb vil finde den mest naturlige vej igennem landskabet med tyngdekraften 
som drivkraft. Størrelsen af den naturlige afstrømning til hvert enkelt vandløb afhænger af de 
geologiske forhold og nettonedbøren. 

For et naturligt, alluvialt (”som løber i dets egne aflejringer”) vandløb er det en del af den almin-
delige dynamik, at vandløbet eroderes og sedimenteres skiftevis i dets forløb. Naturlige vandløb 
mæandrerer – de er ikke statiske, og mæanderbuerne vil hele tiden flyttes en smule og ændre 
udseende netop på grund af erosion og sedimentation. Mæanderbuerne skaber et dynamisk 
vandløb med stryg og høl, hvor forskellige hastigheder observeres henover tværsnittet /9/. 

Som en del af vandløbets naturlige mekanisme oversvømmes vandløbsnære områder, når vand-
føringen stiger voldsomt. Ved voldsomme vandføringer har vandløbet en overskydende energi, 
som afvikles i form af oversvømmelser, der aflaster vandløbet, og hvor der sker en aflejring af 
sedimenter på terræn. Vandløbet beskyttes herved mod kraftig erosion og skadevirkninger på 
biologien i vandløbet.   

Erosion og sedimentation
Sedimenttransporten i vandløb er som udgangspunkt af mindre karakter, idet tværsnittet i vand-
løbet er i nogenlunde balance med vandføringen. Øges eller mindskes vandføringen i vandløbet 
varigt, vil tværsnittet hurtigt tilpasses ved enten en øget erosion eller sedimentation, hvormed 
balancen genetableres. Lidt forsimplet kan det forventes, at der med vandhastigheder > 0,25 
m/s vil kunne observeres sandtransport og vandløb med sandet bund. Ved strømhastigheder 
mindre end denne grænsehastighed observeres ingen sandtransport, men derimod sker der en 
aflejring af finkornet – heriblandt organisk – materiale, hvilket resulterer i en dyndet vandløbs-
bund /10/. 

Det forstås heraf, at der kan være tale om en ønsket minimumshastighed; af hensyn til ønsket 
om mindst mulig aflejring af finkornet, organiske materiale, men også en ønsket maksimumha-
stighed; af hensyn til ønsket om, at vandløbet ikke gradvist eroderes dybere og dybere ned, og 
at denne erosion kan betyde uhensigtsmæssig sedimentation andre steder. Den nedre grænse 
for hastigheden kan siges at være 0,25 m/s, men hvilken øvre grænse for hastigheden gør sig 
gældende? 

I naturlige vandløb er vandhastigheden oftest i intervallet 0,3-0,4 m/s, hvilket er en smule over 
grænsehastigheden for sedimenttransport på 0,25 m/s /10/. Betyder det så, at den øvre grænse 
for strømhastigheden af hensyn til uønsket sedimenttransport er 0,4 m/s? For at respektere 
vandløbets hydrauliske kapacitet med hensyn til erosion, skal strømhastigheden da ligge i 
intervallet 0,25-0,4 m/s? 

Det er ikke nødvendigvis så simpelt som så. T. Larsen /10/ betegner de 0,3-0,4 m/s, som den 
normale strømhastighed i naturlige vandløb – men hvad er et naturligt vandløb? I Danmark er 
80-90 % af alle vandløb regulerede /9/ – giver det så overhovedet mening at omtale danske 
vandløb som naturlige? 
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Hovedgrøften, hvor et mere naturligt forløb er 
skabt ved et genslyngningsprojekt.  

Foto: Louise K. Hørup, januar 2018.
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Konsekvenser af erosion i vandløb
Mange af de regulerede vandløb er kanaliserede og/eller uddybet for at skabe bedre 
afvanding fra f.eks. landbrugsarealer. Oplandene er i markant udstrækning drænet og 
kloakeret, hvormed afstrømningen som udgangspunkt ledes hurtigere og mere koncentre-
ret til recipienten end ved naturlige forhold. Disse ændringer forstyrrer vandløbets balance 
og dynamiske natur. 

En øget vandføring – som følge af en ny udledning fra eksempelvis et regnvandsbassin- 
vil, hvis vandføringen øges markant i forhold til de naturligt forekommende vandføringer 
i vandløbet, kunne medføre en øget erosion til skade for de fysiske og biologiske forhold 
i vandløbet. De negative konsekvenser ved erosion og den efterfølgende sedimentation 
i vandløbet kan være til hinder for miljømålet om god økologisk tilstand ift. vandområde-
planerne. I praksis øges sedimenttransporten med ca. femte potens af vandhastigheden, 
hvorfor store vandføringer er af afgørende betydning for den morfologiske ligevægt i 
vandløbet /10/. 

Dét, denne artikel har forsøgt at belyse, er altså baggrunden for, hvorfor det ikke nødven-
digvis er helt ligetil at skulle give en udledningstilladelse herunder prøve at tydeliggøre 
nogle af de udfordringer, der er ved at skulle bestemme den hydrauliske kapacitet af et 
vandløb. Artiklen stiller mange spørgsmål – direkte og indirekte – men vi må erkende, at 
det kan være udfordrende at give et entydigt svar.
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Hvad stiller vi op med 
udledningstilladelserne 
i fremtiden?

Regnvandsbassiner kan udgøre en stor udgift – hos Orbicon vurderes det, at der er et 
investeringsbehov hos de danske vandselskaber på mellem 5 og 10 mia. i regnvands-
bassiner i eksisterende og kommende byområder. Ydermere lægger bassinerne beslag 
på arealer, der ellers kunne være anvendt til boliger, erhverv eller rekreative formål. Det 
er derfor hensigtsmæssigt at finde den mest omkostningseffektive og fremtidssikrede 
løsning der medvirker til at udnytter voluminerne optimalt, samtidig med at recipienterne 
ikke overbelastes, således investeringerne bruges mest bæredygtigt og giver mere miljø 
for pengene. Denne artikel omhandler nogle af de væsentligste problemstillinger der er 
i forbindelse med udledningstilladelser såsom: naturlig afstrømning som udlederprincip, 
konsekvensen af lange tømmetider og betragtninger om lokale forhold og kapaciteter i 
vandløbsrecipienterne.

Simpel bassindimensionering
Helt grundlæggende er der to funktionskrav, der har betydning for bassindimensionering 
og dermed størrelsen af forsinkelsesvolumenet, det er:
• Gentagelsesperioden for overløb (den dimensionsgivende regnhændelse) 
• Afløbstallet (udledningstilladelsen)

Som vist i Figur 1 betyder en større gentagelsesperiode for overløb et større regninput 
til bassinet, og dermed et større nødvendigt volumen, mens et større afløbstal betyder et 
hurtigere afløb fra bassinet og dermed et mindre bassinvolumen og en kortere tømmetid. 

I Danmark anlægges der 
løbende nye regnvandsbas-
siner, der dels skal tilpasses 
lokale forhold, stigende ned-
børsmængder samt hensynet 
til recipienter.

Af: Anja Thrane Hejselbæk Thomsen
Civilingeniør, Erhvervs Ph.D. studerende 
Forsyning & Anlægsteknik
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Problemet skabt af manglende anvisning
Der findes i dag ikke konkrete anvisninger for valg af afløbstal eller gentagelsesperiode 
for overløb, men som udgangspunkt lægges der fra lovgivningens side (vejledningen i 
spildevandsbekendtgørelsen samt de seneste års afgørelser fra Miljø- og Fødevarekla-
genævnet) op til, at begge dele fastsættes ud fra en konkret vurdering af den enkelte 
situation (den enkelte recipient og det enkelte bassin). Denne vurdering, foretager 
vandløbsmyndigheden i forbindelse med udstedelse af udledningstilladelsen. Dette er et 
skifte fra tidligere praksis, hvor det var praksis at tildele en udledningstilladelse på 1 - 2 
l/s/ha, og at bassinet skulle dimensioneres til en gentagelsesperiode for overløb på 5 år. 
Ændringen i praksis og usikkerheden omkring udledningernes effekt på oversvømmel-
sesfrekvens samt miljøforholdene i recipienterne, har dog betydet, at tendensen inden for 
tilladte afløbstal er gået i retning af, at der stilles mere restriktive krav omkring droslede 
udledninger. Når afløbstallet formindskes bliver det resulterende bassinvolumen, som 
tidligere beskrevet, forstørret (se Figur 1), og proportionalt hermed stiger arealforbrug og 
omkostninger.   Udledningen fra regnvandsbassinerne bliver i nogle tilfælde droslede til, 
hvad der svarer til en naturlig oplandsafstrømning målt i vandløbet. I de seneste afgørel-
ser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet henvises der til, at der såfremt der udledes mere 
end hvad der svarer til naturlig afstrømning, bør udarbejdes en vurdering af den hydrauli-
ske kapacitet (se eksempelvis NMK-10-01043 ). Dette har betydet, at der de seneste år er 
givet udledningstilladelser, hvor afløbstallet er reduceret til eks. 0,5 l/s/reduceret ha eller 
mindre, eftersom dette svarer til den naturlige medianmaksimumafstrømning, der måles 
på de hydrometriske målestationerne placeret rundt i mange danske vandløb. 

Figur 1: 
Principskitse af dimensioneringskriterierne ved bassindimensionering, hvor det fremgår, at det nødven-

dige bassinvolumen er differencen mellem det volumen vand, der bliver tilført bassinet i forbindelse med 
en regnhændelse (tilløbshydrografen, Q) og det volumen vand, der bliver udledt fra bassinet i den periode 
bassinet fyldes. Størrelsen af tilløbshyddrografen er bestemt af den regnhændelse, bassinet ønskes dimen-

sioneret for, og generelt kan det siges, at des højere gentagelsesperiode for overløb (T) der ønskes, des 
større er tilløbshydrografen – vist i den blå kurve, hvor T er forøget. Udledningen fra bassinet er bestemt 

af udledningstilladelsen, der definerer afløbstallet (ɑ). Tømmetiden formindskes og bassinstørrelsen 
forøges, hvis afløbstallet er formindsket (grøn kurve) og visa versa hvis afløbstallet forøges (lilla kurve). 
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Naturlig afstrømning som udledningsprincip
Der er flere problemstillinger knyttet til drosling til naturlig oplandsafstrømning. Blandt 
andet er langt hovedparten af de danske vandløb reguleret med henblik på at aflede mere 
vand end der naturligt afstrømmer. De har således oftest en overkapacitet i forhold til 
naturlig afstrømning. 

En anden problemstilling er valget af den statistiske afstrømningsværdi medianmaksi-
mumafstrømning. Der er i dag konsensus om, at den statistisk beregnede medianmak-
simumafstrømning er et udtryk for den naturlige afstrømning, som et naturligt formet 
vandløb kan rumme uden at svømme over. Heraf kan det udledes, at et naturligt vandløb 
i gennemsnit vil oversvømme en gang hvert andet år. Der kan dog stilles spørgsmålstegn 
ved, hvorvidt medianmaksimumafstrømningen er et godt udtryk for en stor afstrømning, 
der på jævnlig basis vil opleves i vandløbet. Det skyldes, at der ofte er en stor spredning 
på størrelsen af den størst oplevede afstrømning i et vandløb fra år til år– et eksempel 
herpå ses i Figur 2. 

Dernæst kan det være vanskeligt at bestemme den naturlige afstrømning i vandløbet med 
sikkerhed. Eksempelvis er der i langt fra alle vandløb, etableret hydrometriske måle-
stationer, og det kan derfor være vanskeligt at finde en repræsentativ målestation. Ved 
flere vandløb er det således nødvendigt at benytte data fra et nærliggende og lignende 
vandløb, for at vurdere den naturlige afstrømning. Her bør man dog være opmærksom på 
variationen i den naturlige afstrømning, som er forårsaget af variation i parametre såsom 
eksempelvis oplandsanvendelsen samt oplandsstørrelsen, -hældningen, jordbund mm. 
Af samme årsag, er det forbundet stor usikkerhed, hvis man ukritisk benytter statistiske 
afstrømningsdata fra en målestation langt nedstrøms i vandløbssystemet til bestemmel-
se af den naturlige oplandsafstrømning opstrøms i vandløbet. Selv hvis der findes en 
målestation lige i udledningspunktet fra et byopland, kan man ikke med sikkerhed vide, 
om den er repræsentativ for byoplandets afstrømningsmønster. Det skyldes, at stationen 
afspejler hele vandløbsoplandets afstrømningsmønster. Der er derfor behov for et stort 
kendskab til såvel målestationerne som oplandet, før en repræsentativ afstrømning kan 
bestemmes. Alternativt bør der opsættes en eller flere målestationer og moniteres på 
de aktuelle udledningslokaliteter, hvis der fortsat skal tages udgangspunkt i de naturlige 
forhold i et vandløb.

Figur 2: 
Til venstre ses den årlige maksimumafstrømning 
for årene 1988 til 2007 målt i Haarby Å mst.46.06. 
Den grønne streg viser medianmaksimumafstrøm-
ningen, som i dette tilfælde er afstrømningen målt 
i 1990. Til højre ses et eksempel på den månedlige 
maksimumafstrømning i år 2002 – et år med store 
afstrømningshændelser. Det ses her, at afstrømningen 
tre gange i løbet af dette år er større end vandløbets 
medianmaksimumafstrømning. Tilsvarende er der 
andre år, hvor afstrømningen aldrig har en størrelse 
svarende til medianmaksimumafstrømningen.  
Dette er et godt eksempel på, hvor stor spredning  
der er på de årlige afstrømningsværdier. 
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Det er muligt, at medianmaksimumafstrømningen, stadig er et anvendeligt udtryk for 
en naturlig stor afstrømning i vandløb, men den kan dog ikke bruges ukritisk.  Og der 
bør være stor opmærksomhed på, hvor repræsentative de forhåndenværende data er i 
forhold til, hvilken naturlig afstrømning, det ønskes at bestemme. Den naturlige oplands-
afstrømning fra et delopland kan ikke uden korrektioner bestemmes på baggrund af målte 
vandføringer i vandløbet.

Konsekvenser af udledninger til vandløb
Der kan ydermere være praktiske problemer forbundet med at anvende naturlig afstrøm-
ning som udlederprincip. Er den naturlige medianmaksimumafstrømning meget lav, vil det 
dermed følgende lave afløbstal, have konsekvenser for bassinernes effektivitet – hvilke 
konsekvenser, beskrives i det følgende.

Når den optimale udledningsmængde skal bestemmes, handler det om at finde den rette 
balance mellem effekterne af store og små udledninger. Konsekvenserne af for store ud-
ledninger er som bekendt, at den akkumulerede vandføring i vandløbet overstiger vand-
løbets vandføringsevne, hvorfor der sker oversvømmelse på de vandløbsnære arealer. 
En anden konsekvens kan være, at udledningen hindrer opfyldelse af miljømålene, fordi 
udledningen direkte skader vandløbet i form af forøget erosion og dermed ændret skikkel-
se. Ligeledes er der selvfølgelig også temperatureffekter samt stofpåvirkninger at tage i 
betragtning, men i denne sammenhæng er fokus primært på de hydrauliske effekter. 

Teknisk udfordringer ved lave afløbstal
Én konsekvens ved lave udledningstilladelser er, at det kan være vanskeligt rent praktisk 
at opretholde den lave udledning. Inden for afløbsteknik forsøger man at undgå udlednin-
ger, der er reduceret til mindre end 5 l/s, idet risikoen for, at vandbremsen i bassinudløbet 
stopper til med fremmed objekter, er betydelig ved disse små åbninger. Ved en tilstopning 
opstår en ukontrolleret overløbssituation, svarende til en uforsinket udledning, som vil 
være af en størrelse, der vil være meget mere skadelig end en højere fast udledning. 
Sådanne meget små udledninger kræver dermed mere overvågning og vedligehold. 

En anden problemstilling ved et lavt udledningsniveau er, at bassinerne skal være meget 
store, og kombinationen af store bassiner og små udledninger giver lange tømmetider. 
Tidligere praksis var, at et regnvandsbassin skulle være tømt på ca. tre dage, men det er 
vanskeligt at overholde ved meget lave afløbstal (se eksempel nedenfor i Figur 3). Det 
optimale regnvandsbassin er dimensioneret efter altid at være så tømt, inden den næste 
regnhændelse opstår, at bassinet har netop det nødvendige opstuvningsvolumen eller 
mere til rådighed. Da man ikke kender størrelsen på den næste regnhændelse, handler 
det om at øge sandsynligheden for, at det tilstrækkelige volumen er tilstede i bassinet. 
Man søger derfor efter, at bassinerne oftest muligt er tømte. 

Lange tømmetider medfører, at risikoen for overløb forøges idet koblede regnhændelser 
akkumulerer vand i bassinet. Dette kan forekomme ved, at bassinet med et meget lille 
afløbstal, gradvist fyldes op, fordi bassinet tømmes langsommere end det fyldes – se 
eksemplet i Figur 3 på næste side. 
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Tømmetider 
Ud over de hydrauliske konsekvenser ved, at vandet akkumuleres i regnvandsbassinet, 
og dermed står længe inden det tømmes ud, er der også nogle biologiske konsekvenser. 
Vandet i regnvandsbassinet vil, primært i sommermånederne blive varmt, hvilket igen 
kan påvirke iltkoncentrationen, pH-forholdene og andet. Dette betyder, at det vand, der 
udledes til recipienten, vil have en negativ påvirkning på miljøforholdene – på trods af lave 
udledningsmængder. Der bør dermed ligeledes være fokus på de biologiske og kemiske 
processer ved lange opholdstider, såfremt et bassin dimensioneres til at have en lang 
tømmetid.

Såfremt der tages udgangspunkt i dimensionskriterierne fra Spildevandskomitéens skrift 
30 (regionalregnrække version 4.1, hvor der som standard er et tillæg på 20 % som tillæg 
for koblede regnhændelser) til dimensionering af regnvandsbassiner, og der beregnes 
et volumen for et bassin, der modtager vand fra 5 ha. befæstet areal, og bassinet har en 
udledning på 0,5 l/s/red. ha., vil det tage 16 døgn at tømme dette bassin (i tilfælde af fyldt 
bassin). Dette betyder, at der statistisk set er en stor sandsynlighed for, at bassinet ikke er 
tømt inden en ny regnhændelse starter og der er dermed øget risiko for overløb fra bassi-
net. Et lignende eksempel er vist i Figur 3, hvor regionalregnrække version 4.1 er brugt til 
at dimensionere et bassin med en udledning på hhv. 0,3 l/s/ha og 1 l/s/ha.  
  

Figur 3: 
Visualisering af regnintensiteter og de deraf resulterende tilbageholdte voluminer i et bassin 
dimensioneret efter hhv. 0,3 l/s/ha (øverst) og 1 l/s/ha (nederst). Begge bassiner er dimensioneret 
efter spildevandskomiteens skrift 30, og beregningerne er foretage på baggrund af en historisk 
regnserie fra 2004. Den grå markering visualiserer regnintensiteten, mens den blå visualiserer det 
tilbageholdte volumen. Den røde streg markerer det fulde bassinvolumen for hvert af de to bassiner. 
Det ses, at der i bassinet med en udledning på 0,3 l/s/ha forekommer overløb to gange i løbet af det 
viste år, og det maksimale overløbsflow samt den samlede overløbsmængde er noteret over hver 
overløbshændelse.  
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Det fremgår, at de to bassiner, der er dimensioneret efter samme praksis, reagerer vidt 
forskelligt på de samme regnhændelser. Bassinet der er dimensioneret efter en udledning 
på 1 l/s/ha, har ikke har problemer med overløb, imens bassinet med en udledning på  
0,3 l/s/ha går i overløb to gange i løbet af dette år. Overløbene sker ikke i forbindelse med 
store regnhændelser, men de er resultatet af flere på hinanden følgende små regnhæn-
delser. Dette viser tydeligt, at når der opereres med små udledninger, bør der være fokus 
på fyldningsgraden. 

Fyldningsgraden for de to scenarier præsenteret i Figur 3 fremgår i Tabel 1, og her ses 
det, at 50 % af tiden er bassinet med en udledning på 1 l/s/ha tomt, mens bassinet med 
en udledning på 0,3 l/s/ha er over 36 % fyldt i den tilsvarende periode. Dette betyder, at 
risikoen for, at der ikke er tilstrækkeligt effektivt volumen i bassinet, i forbindelse med 
en ny regnhændelse er forstørret – på trods af, at der er et større stuvningsvolumen til 
rådighed i et bassin med en lavere udledning. 

Såfremt vi fortsat skal arbejde med udledningsmængder i denne størrelsesorden, bør 
der være et særligt fokus på vores dimensioneringspraksis. Den traditionelle dimensione-
ringspraksis tager ikke tilstrækkelig højde for konsekvenserne af den akkumulerede regn 
i kombination med lave afløbstal, og det vil her være naturligt at arbejde sig hen imod at 
lave en national dimensioneringspraksis. 

Kan en udledning være for lille?
En simpel test, der altid kan bruges til at vurdere, om en tilkendegivet udledningsmængde 
er for lille i forhold til bassinets funktionskrav, er beregning af, om der sker en akkumule-
ring af vand i forhold til en årsmiddelregnmængde – se eksempel i Figur 4 på næste side. 
Hvis der på et år afledes mindre vand fra bassinet via det droslede udløb end der er tilløb 
i form af regn, vil der akkumuleres vand i bassinet, og funktionskravene for bassinet vil 
ikke kunne opfyldes. Dette beskriver det teoretiske minimum for en udledningstilladelse 
(i dette tilfælde med en årsmiddelregn på 750 mm er det 0,24 l/s red.ha). Det er dog cen-
tralt, at der i disse overvejelser også indregnes en sikkerhedsfaktor, der kompenserer for 
afstrømning fra grønne arealer til afløbssystemet samt en eventuel fortætning af oplandet. 
Des tættere vi arbejder på grænsen af at kunne opfylde bassinernes funktionskrav, des 
større betydning har ekstra vand. 

Disse simple beregninger vil på ingen måde kunne stå mål med at lave en dynamisk 
model til verificering af, om bassinet kan overholde alle funktionskrav, men det kan være 
den første test til vurdering af, om en given udledning faktisk er for lille. 

Tabel 1: 
Fyldningsgraderne for de to bassiner præsenteret 
i Figur 3. Tabellen viser, hvor stor en andel af det 
samlede volumen, der er fyldt med tilbageholdt 
vand i den angivne procentdel af det gennem-
regnede år (2004). Eksempelvis ses det, at der 
5 % af tiden er udnyttet mere end 85 % af det 
effektive volumen i bassinet med en udledning på 
0,3 l/s/ha, mens der i den tilsvarende periode er 
udnyttet omkring 18 % af den effektive volumen 
i bassinet  med en udledning på 1 l/s/ha. Det kan 
ud fra tabellen ses, at bassinet med en udledning 
på 1l/s/ha hovedparten af tiden kan forventes 
at være tomt (det fulde effektive volumen er til 
rådighed), mens bassinet med en udledning på 
0,3 l/s/ha sjældent bliver tømt. 

 Fyldningsgrad [%] 
Bassin med udledning på 
0,3 l/s/ha 

Fyldningsgrad [%] 
Bassin med udledning på  

-1 l/s/ha 

25 11,5 0 

50 36,6 0 

75 58,4 0,6 

90 79,3 10,3 

95 85,3 17,8 
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Hvad kan vi gøre?
Som tidligere nævnt, er der i dag fokus på, at udledningen skal gives ud fra en specifik 
vurdering af de lokale forhold. Enten ved at udlede hvad der svarer til den naturlige 
afstrømning fra det enkelt delopland eller ved at vurdere recipientens kapacitet. Som 
beskrevet er det problematisk at bruge den naturlige afstrømning som udlederprincip, og 
det anbefales således, at vandløbsmyndigheder og forsyningsselskaber i stedet fokuserer 
på at vurdere en acceptabel udledning på baggrund af recipientens kapacitet. 

Det er kendt, at forskellige udledningsstørrelser har forskellige effekter alt afhængig af 
hvor i vandløbet, de udledes – dette er opgjort for Gudenåen i Figur 5 og Tabel 1. Her 
fremgår det, at der er tydelig forskel på, om der udledes en forsinket udledning på 5 eller 
20 l/s opstrøms vandløbet, mens en enkelt udledning er vanskeligere at skelne længere 
nedstrøms i systemet – her ses kun effekten af en uforsinket udledning, som i dette 
eksempel svarer til 700 l/s. Ses der på effekterne helt nedstrøms i systemet, skal der 
udledes store mængder vand for at skabe en effekt, eftersom vandløbets vandføring er 
meget stor.

Ud fra dette kan det udledes, at strategien om at lave en individuel vurdering af effekten 
af hver udledning sammenholdt med kapaciteten i den pågældende recipient giver god 
mening, da kapaciteten varierer fra lokalitet til lokalitet i vandløbet. Der bør dog i en ka-
pacitetsanalyse tages hensyn til alle opstrømsliggende udledninger, når effekten af en ny 
udledning vurderes, eftersom disse kan have stor betydning for den resulterende effekt. 
Yderligere bør potentielt fremtidige udledninger ligeledes tages i betragtning. På den 
måde undgås det, at vandløbets kapacitet bruges op af eksisterende og nærtforestående 
udledninger, hvormed der ikke er kapacitet til yderligere udledning i fremtiden.

Figur 4: 
Principskitse af massebalance ved dimensionering af bassin. Skitsen viser et eksempel, 
hvor der er en årsmiddelregn på 750 mm/år, mens der i et vandløb måles en median-
maksimumafstrømning på 20 l/s/km2 svarende til, at der gives en udledningstilladelse 
på 0,2 l/s/ha. Såfremt der skal regnes en massebalance for 1 ha reduceret opland, og 
det antages, at der udledes 0,2 l/s/ha hvert eneste sekund hele året, vil der akkumuleres 
1.200 m3 pr ha i regnvandsbassinet i et middelår – massebalancen går dermed ikke op.   
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Tabel 2: 
Eksempel på effekter af udledninger 
ned igennem Gudenåen. I kolonnen til 
venstre er angivet vandløbets opland 
samt en naturlig middelvandføring. I 
de resterende kolonner ses vandstand-
sændringen i forhold til den naturlige 
middelsituation som følge af den 
angivne udledning. Visualisering af 
vandstandsstigninger ses i Figur 5.

Figur 5: 
Visualisering af beregnede vandstandsændringer som følge af udledninger i fire områder af Gudenåen – se nærmere 
beskrivelse i Tabel 2. I visualiseringen A-D angiver x-aksen afstanden fra venstre kant af vandløbet i meter, mens 
y-aksen angiver højdekoten i DVR90 ligeledes i meter. I tværsnit A-D viser brun det opmålte vandløbsprofil, mens 
mørk blå streg (nederst) svarer til naturlig vandstand ved en middelvandføring, lys blå (næst nederst) er den 
resulterende vandstand med en udledning på 5 l/s, mørk grøn (midterst) er den resulterende vandstand med en 
udledning på 10 l/s, lys grøn (næst øverst) er den resulterende vandstand med en udledning på 20 l/s og lilla (øverst) 
er den resulterende vandstand med en udledning på 700 l/s – svarende til en uforsinket udledning. 

Opland [km2] Vsp-
[cm] 5 l/s 

Vsp-
[cm] 10 l/s 

Vsp-
[cm] 20 l/s 

Vsp-
[cm] 700 l/s 

(A)          0,4          (5 l/s) 3,5 5 8,5 65 

(B)         10       (120 l/s) 0,5 1 2 62 

(C)        100  (1.200 l/s) 0,2 0,4 0,8 40 

(D)    2500 (30.000 l/s) 0 0 0 1 
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Uforsinkede udledninger og overløbsstrategi
Af Figur 5 kan det ligeledes udledes, at en uforsinket udledning påvirker et vandløb i langt 
højere grad end en forsinket udledning, og at det dermed kun vil have ringe effekt at 
drosle fremtidige udledninger mere for at kompensere for eksisterende uforsinkede udled-
ninger. Det bør derfor i stedet overvejes, hvordan problemstillingen med de uforsinkede 
udledninger bør løses – eksempelvis ved at inddrage vandløbet og de ånære arealer i 
løsningen. Samtidig bør der laves en strategi for den samlede belastning til recipienten, 
da en sådan tilgang vil give mulighed for at skabe de mest gunstige forhold for vandmiljø-
et samtidig med at udgifterne til anlæg kan optimeres. 

Ud over, at der er øget opmærksomhed på hverdagsudledningernes påvirkning af vandlø-
bene, er der også øget fokus på overløb samt de deraf følgende skader i vandløbene og 
de omgivende arealer. Det foreslås derfor, at forsyninger og/eller kommuner udarbejder 
en overløbsstrategi, hvor det afklares med hvilken frekvens der i hver enkel recipient kan 
accepteres overløb. I denne forbindelse kan der samtidig arbejdes med at sikre, at over-
løbene foregår under så vidt muligt kontrollerede forhold, der skader recipienten mindst 
muligt. Dette kan eksempelvis være ved at lede overløbsvandet ud i et tørt areal, så det 
diffust løber til vandløbet, eller flere andre muligheder, der sikrer, at skaderne i forbindelse 
med overløb minimeres.

Afsluttende bemærkninger
I Danmark har man stor viden om afløbsteknik og recipienter, men indtil for nyligt har 
den viden ikke været anvendt, i det omfang det er muligt. Hvis man i fremtiden skal have 
målopfyldelse i vandløbene og undgå overinvesteringer i afløbssystemet på trods af kli-
maforandringer og urbanisering, er det nødvendigt, at man optimerer på begge systemer 
samtidig og foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Hvis man samtænker 
begge systemer fra starten, vil det være muligt både at tilgodese vandmiljøet samt de 
økonomiske interesser.
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Motivationen for Ingeniørhøjskolen for at bruge ressourcer på dette er rekruttering til vide-
regående naturvidenskabelige uddannelser, og allerhelst ingeniøruddannelserne. Mange 
forudsigelser lyder på, at Danmark kommer til at mangle ingeniører fremover. Heldigvis 
tyder de seneste opgørelserne på, at en stigende andel af de unge vælger en naturvi-
denskabelig retning fra for en humanistisk, og på Ingeniørskolen oplever vi da også en 
klar stigning i optagelsen af nye håbefulde ingeniørstuderende. Så måske er der alligevel 
håb for et otium for de mange gråhårede afløbsingeniører, der efterhånden sidder rundt 
omkring ved konsulenter og forsyningsselskaber.

Efter lang tids planlægning og bekymring for at en strejke og konflikt kunne sætte en ”prop 
i røret” for projektugen, mødte hele 1.g årgangen op til introduktion og projektstart på 
Ingeniørhøjskolen i Aarhus i Auditoriet på Navitas mandag morgen d. 10. april. Sjældent 
har auditoriet været så fyldt.

Efter en kort præsentation af ingeniøruddannelserne i Aarhus og en introduktion til selve 
projektforløbet blev de 10 klasser sendt ud til forskellige aktiviteter, indenfor de 5 delte-
maer om klimatilpasning, CO2, grøn energi, luftforurening og vandmiljø. To af klasserne 
skulle arbejde nærmere med klimatilpasning. Den ene klasse blev taget med på en 
byvandring på Aarhus Ø, med særlig vægt på de beskyttelsestiltag, som er gjort der for at 
sikre den nye bydel mod det stigende havvandspejl og stormfloder. Med også problemstil-
lingerne omkring vandkvaliteten i havnen omkring det nye havnebad var på dagsordenen.

Klimatilpasning på 
skemaet for 1t fra 
Egå Gymnasium

Af: Kristian Vestergaard, 
Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet

Under temaet ”Byplanlæging 
og bæredygtighed” deltog  
10 1.g klasser på Egå  
Gymnasium i et ugelangt 
tværfagligt (samfundsfag, 
fysik og biologi) projektfor-
løb, hvor Ingeniørhøjskolen i 
Aarhus bidrog med en række 
forskellige aktiviteter.  

Foto af Hans Jørgen Hansen,  
Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet
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Den anden klasse måtte vente til om torsdagen med at komme med på en byvandring i 
den centrale del af Lystrup nord for Aarhus, hvor de skulle besigtige og høre om nogle af 
de tiltag, der er blevet gjort i Lystrup med henblik på at skybrudssikre byen, så en hændel-
se, som den der i 2012 medførte alvorlige oversvømmelser i byen, ikke fremover ville få 
så store konsekvenser. Derudover var klimaudvikling og forskellige typer af afløbssyste-
mer på programmet.

Det var blæsende og bidende koldt, hvilket en del af de lidt smart klædte gymnasieelever 
måtte sande, mens andre havde valgt at klæde sig lidt mere fornuftigt. Men på trods heraf 
var der en rimelig aktiv deltagelse, hvilket forhåbentligt fremgår af billedserien. 

Efterfølgende skulle eleverne hjemme på gymnasiet præsentere resultaterne fra deres 
forløb for en anden klasse. På trods af udfordringen med det kolde vejr, er der helt 
sikkert nu nogle samfundsfaglige elever, der ved noget om regn, klima, afløbssystemer, 
bassiner og skybrudsveje. Selv om det nok er lidt op ad bakke her og nu at overbevise en 
samfundsfaglig gymnasieelev om at en ingeniøruddannelse er vejen frem, så er der helt 
sikkert nu sået nogle frø, som måske alligevel på sigt kan spire ved eleven selv, eller som 
kan blæse over på nogle af elevens venner. At sikre, at der også i fremtiden er tilstrække-
ligt mange unge der vælger ingeniørvejen er et langt sejt træk, som kræver, at vi alle ikke 
skyr den mindste chance for at fortælle om hvor fantastisk spændende det er at arbejde 
med klimatilpasning mv.

10 1.g klasser fyldte godt  
op i auditoriet på Navitas
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Der fortælles om forskellige typer af rør og afløbssystemer. Sidenhen blev også den permeable asfalt fundet frem af bagagerummet. 
Bemærk forfatterens fornuftige påklædning, som også omfattede skiundertøj.

Skybrudsmagasiner ”opmåles” og der regnes på om voluminet er ”stort nok”. 
Man kan godt undvære en PC til overslagsberegninger!

Slutteligt blev et regnvandsbassin besigtiget og der blev foretaget en ultra kort screening af smådyrsfaunaen, 
hvilken faktisk viste en udmærket vandkvalitet
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Med prisen følger et rejselegat, som medfører en forpligtelse til at besøge et rensean-
læg på rejsen og skrive en artikel derom i Spildevand, se næste nummer, som forventet 
udkommer i uge 20. Men foran ethvert renseanlæg ligger der et afløbssystem, så  
hvorfor ikke også benytte lejligheden til at ”kigge lidt ned under dækslerne” på et sådant  
– i overført betydning, naturligvis. 

Rejsen gik til New Zealand, hvor jeg sammen med min familie tilbragte 14 alt for korte 
dage i februar. Der er utroligt meget at se i New Zealand, så lad jer ikke afskrække af 
30-35 timers flyrejse hver vej, bare kom af sted hvis chancen byder sig. Jeg havde fået 
arrangeret et besøg på renseanlægget i Christchurch, som er den næststørste by på 
New Zealand med ca. 400.000 indbyggere. Byen ligger på Sydøen, og er placeret i en 
aktiv jordskælvszone, hvilket vi vender tilbage til. Mange af de faktuelle oplysninger i det 
følgende er hentet fra (Wareham & Bourke, 2012).

Byen blev anlagt så sent som i 1849, og fra tidlig tid valgte man, – ganske fornuftigt, at 
etablere afløbssystemet som et separat system. Byen ligger så at sige i et floddelta ved 
østkysten, og landskabet er her meget fladt, f.eks. er der kun 4,4 meter højdeforskel 
mellem terrænet i centrum og højvandsniveauet, mens der er ca. 16 meters højdeforskel 
til rådighed i de vestligste forstæder 10 km fra kysten. Spildevandet må derfor ofte løftes 
med pumpestationer, som der er godt 100 af. Der er ca. 1600 km ledning fra en diameter 

Afløbssystemer  
på usikker grund 
– en beretning fra en jordskælvszone

Af: Kristian Vestergaard, 
Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet,
KV MiljøFormidling

På Spildevandsteknisk  
Forening årsmøde i juni 2017 
modtog jeg Vandmiljøprisen 
for 2016. 
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fra 150 mm og op til 1,8 meter. Spildevandet graviterer/pumpes til byens renseanlæg, som 
er placeret relativt tæt på kysten. Overfladevandet ledes den kortest mulige vej til havet 
eller til en af de tre floder, der gennemskærer byen. Afløbssystemet ejes og drives af kom-
munen – selskabsgørelse og forsyningssekretariat er endnu ikke nået til New Zealand.

Men tilbage til det med jordskælvszonen. Tidlig morgen d. 4. september 2010 ramte et 
jordskælv med en styrke på 7,1 området. Centret for jordskælvet var ca. 40 km vest for 
Christchurch, og resultatet var betydelige skader, men heldigvis ingen dræbte. På trods af 
jordskælvets betydelige styrke skete der ikke uoprettelige skader på renseanlægget, men 
dele deraf blev dog sat ud af kraft. Afløbssystemet slap heller ikke uden skader. De fleste 
pumpestationer klarede skærene med moderate skader. Omfattende TV-inspektioner  
af afløbssystemet viste, at omkring 6% (97 km) var næsten ødelagt, mens andre 27%  
(430 km) var så skadede, at spildevand lækkede ud i betydelig grad. Så her var der  
noget renoveringsarbejde at tage fat på.

Men arbejdet kom desværre ikke til at foregår uforstyrret. D. 22. februar 2011 kl. 12.51 
ramte et nyt jordskælv blot 10 km fra Christchurch. Teknisk set svagere end det første, 
da seismograferne ”kun” viste en styrke på 6,3, men dette jordskælv medførte betydeligt 
større skader end det første, da det så at sige fik den meget siltholdige jordbund under 
Christchurch til at blive flydende.

Uddeling af Vandmiljøprisen 2016  
på Billund Biorefinery juni 2017.  

Fra venstre  
Ole Pedersen (Direktør Billund Vand),  

Ib Kristensen (Borgmester Billund),  
Thomas Plesner (Kursuschef, 

Ferskvandscentret),  
Jesper Berner (Direktør, Kemira),  

Kristian Vestergaard.  
Foto fra Jyske Vestkysten  

8/6 2017 (www.jv.dk) 
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Skælvet fik adskillige bygninger i centrum af Christchurch til at kollapse, og på tragisk vis 
mistede 185 mennesker livet. Efterfølgende er ikke mindre end 1100 bygninger i centrum 
blevet revet ned – og dele af centrum ligner fortsat en byggeplads her 7 år efter. 

Det, som gennem de sidste måneder var blevet repareret af afløbssystemet og på rense-
anlægget, blev endnu en gang ødelagt. For afløbssystemet vedkommende i meget større 
grad, meget store dele af afløbssystemet blev voldsomt skadet. F.eks. vurderede man, at 
der to uger efter jordskælvet hver dag lækkede omkring 60.000 m³ opblandet spildevand 
ud til floder og grundvand. Det er immervæk noget af et overløbsbygværk. 

I de efterfølgende måneder blev de sanitære forhold sikret gennem uddeling af 38.000 
kemiske toiletter til private, og opstilling af knapt 3000 offentlige toiletter med opsamling i 
tanke. Afløbssystem og renseanlæg blev så at sige lukket ned, da indløbet til renseanlæg-
get stort set ikke indeholdt spildevand, men derimod grundvand med store mængder af 
silt/sediment, som havde fri adgang til de ødelagte spildevandsledninger. Man har skønnet 
at omkring 500.000 tons sediment er forsvundet/blevet ommøbleret i byen, og at en be-
tydelig del af denne mængde formentligt har fundet vej til afløbssystemet. På et tidspunkt 
var ikke mindre end 92 slamsugere beskæftiget med at rense afløbsrør for sediment.

Så nu forestod der et enormt genopbygningsarbejde – mange hundrede kilometer af spil-
devandsledninger skulle repareres/genetableres. Undervejs forekom der adskillige efter-
skælv, herunder også et meget kraftigt efterskælv af samme styrke som det ødelæggende 
skælv i februar, men heldigvis uden tab af menneskeliv. Efterhånden som afløbssystemet 
blev gjort funktionsdygtigt igen, blev bydele atter tilkoblet, og rensningen af spildevand 
genoptaget på renseanlægget. Men nogle husstande har i meget lang tid (år) været henvist 
til de offentligt opstillede toiletter eller til de husstandsomdelte kemiske toiletter.

Billede fra centrum af  
Christchurch februar 2018. 
Rundt om den svært  
beskadige katedral rejser  
sig nye bygninger. 
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Tømning af slamsuger 
efter rensning af afløbsrør, fra 
(Wareham & Bourke, 2012).

Et groft skøn over de forventede samlede omkostninger til at genopbygge Christchurch 
lyder på op mod 90 milliarder danske kroner – til sammenligning kostede den store 
oversvømmelse i København i 2011 ca. 6 milliarder kroner. Hvor stor en del af dette beløb 
der går til genopbygningen af afløbssystemet vides ikke. Men spildevandssystemet bliver 
aldrig det samme som før – der er stadig betydelige mængder af sediment i spildevandet, 
hvilket indikerer, at der fortsat er adskillige rørbrud, som man i mange år fremover gradvist 
vil finde og få udbedret. 

Derudover døjer New Zealænderne også med stigende problemer med kraftige regnskyl 
med deraf følgende oversvømmelser – vi oplevede på turen passagen af resterne af den 
tropiske cyklon Gita, og den gav vand skal jeg hilse og sige, selv om det ikke blev så 
slemt som de varslede 300 mm nedbør. Så er man en frisk afløbsingeniør med flair for 
renovering og klimatilpasning, så var det måske en ide at søge nye udfordringer på New 
Zealand – det er garanteret arbejde mange år fremover.

”Jordskælvs sætning”  
af pumpestation, fra  
(Wareham & Bourke, 2012).

Kilder: 
Artikel om følgerne af jordskælvene i Christchurch:

The 2010–2011 Canterbury earthquakes: impact on the liquid waste management system 
of Christchurch, New Zealand

David G.Wareham, Department of Civil and Natural Resources Engineering, University of 
Canterbury, Private Bag 4800, Christchurch, New Zealand;  and Mike Bourke, Asset and 
Network Planning, City Environment Group, Christchurch City Council, Christchurch,  
New Zealand. 2012
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