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Dette pilotprojekt er udarbejdet dec. 2012- feb. 2014 i et samarbejde mellem ØsterBO, Vejle Spildevand A/S og Vejle Kommune med
Rambøll og GBL gruppen for by & landskabsplanlægning som rådgivere.
Arbejdet er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med midler fra Den Almene Forsøgspulje.
Idékataloget kan hentes fra AlmenNet’s hjemmeside: www.almentnet.dk/downloads

INTRO
Inspiration til klimatilpasning

For det andet skal der udformes en række forskellige tekniske og designmæssige

Dette gælder lige fra den indledende afdækning af forudsætninger, trusler, service-

Rundt omkring i hele landet står boligorganisationer, kommuner og forsyningsselska-

løsninger, som passer til lokaliteten. Her kan være tale om mere eller mindre tekni-

niveau, dimensionering, stedlige forhold m.m. Det gælder også en række idéforslag

ber over for fælles udfordringer som følge af klimaforandringerne.

ske løsninger, og mere eller mindre synlige løsninger. Men i alle situationer bør der

til de konkrete fysiske udformninger. Og det gælder ikke mindst det nødvendige

arbejdes med så enkle løsninger som muligt, og løsninger der om muligt tilfører nye

samarbejde mellem parterne, hvor idékataloget bl.a. indeholder koncepter til samar-

kvaliteter og muligheder til stederne.

bejdsaftaler.

Dette udviklingsprojekt sætter fokus på disse to grundlæggende forhold. Med byde-

Udviklingsprojektet er støttet med midler fra Den Almene Forsøgspulje. Idekataloget

len Østbyparken i Vejle som eksempelområde vises det, hvorledes der kan arbejdes

vil være tilgængeligt for alle via AlmenNet.

Forøget nedbør, havvandsstigninger og stigende grundvand betyder i forskellige
kombinationer, at udfordringerne og mulighederne er forskellige fra sted til sted, men
to forhold er helt gennemgående for alle.
For det første er her tale om opgaver, som man er nødt til at løse i fællesskab som

med klimatilpasning af et byområde med mange almene boliger. Formålet er at give

stor-grundejer, som myndighed og som offentlig forsyningsvirksomhed. Alle har lod i

almene boligorganisationer, kommuner og forsyningsselskaber landet over god inspi-

udfordringen og skal medvirke i løsningen. Her skal samarbejdes på nye måder.

ration til, hvordan sådanne opgaver kan gribes an. - Et sæt værktøjer til brug i praksis.
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PROCES OG OPBYGNING
Proces

Mål

Dette idékatalog er resultatet af et givtigt tværfagligt samarbejde, der er pågået

Dette idékatalog skal primært danne grundlag for den fremtidige, konkrete klimasik-

løbende henover det forgangne år. Arbejdsgruppen bestående af faste repræsentan-

ring af Østbyparken, og den direkte målgruppe er således Boligforeningen ØsterBO,

ter fra Vejle Kommune, Vejle Spildevand og ØsterBO samt konsulenter fra hhv. GBL

Vejle Spildevand A/S og Vejle Kommune. Herudover kan hæftet være til gavn for

og Rambøll har stået for udarbejdelsen af dette produkt. Arbejdsgruppen har afholdt

andre boligorganisationer, kommuner og spildevandsselskaber, der står over for

5 workshops, hvor ideer, fakta, muligheder, viden og økonomi er blevet endevendt,

lignende udfordringer og samarbejde.

skitseret og diskuteret. GBL har været tovholder i processen.

Hæftet
De implicerede parter har forskellige bevæggrunde for at indgå i dette samarbejde.

Idékataloget består af 5 dele:

ØsterBO ønsker at sikre, at deres beboere ikke oplever tilbagevendende oversvømmelser og ønsker at minimere omkostningerne forbundet hermed. De har store
interesser i, at Østbyparken fastholdes som et attraktivt boligområde, hvor folk bor i
mange år. Endvidere kan klimasikringen gå hånd i hånd med en eventuel forestående

BAGGRUND

renovering af det interne kloaknet.

En beskrivelse af de forudsætninger der ligger til grund for projektet.

Vejle Spildevand indgår i dette samarbejde for også i fremtiden at kunne overholde

PROJEKT

det fastsatte serviceniveau, som de er forpligtet til. Endvidere har de interesse i at

En gennemgang af det overordnede LAR-koncept samt en præsentation af de

udvikle en model for fremtidige samarbejder vedrørende klimasikring, og hvordan

konkrete LAR-løsninger i delområderne.

ansvar, økonomi og drift fordeles.
DIMENSIONERING
Vejle Kommune er den myndighed, der fastsætter seviceniveauet. Kommunen ejer

En beskrivelse af hvilke overvejelser, beregninger og tekniske løsninger, der

nogle af vejene i og omkring Østbyparken og har derfor en interesse i, at afvandin-

ligger til grund for projektet.

gen af disse foregår, så øgede regnmængder kan håndteres. Endvidere er der i dette
projekt en mulighed for at styrke en rekreativ stiforbindelse fra Vejle by til fjorden,

ØKONOMI

hvilket er højt prioriteret i kommunen.

Der gives et overslag på, hvad det koster at klimasikre Østbyparken. Dette
sammenholdes med hvad en opgradering af det traditionelle afledningssy-

Som andre kommuner er Vejle Kommune forpligtet til at udarbejde en klimatilpas-

stem koster. Økonomien opdeles på de enkelte delområder A-H.

ningsplan som tillæg til kommuneplanen. Klimatilpasningsplanen for Vejle Kommune
er vedtaget og indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser og en

ORGANISATION

beskrivelse af kommunens indsats i forbindelse hermed. Da store dele af Vejle midtby

En gennemgang af de organisatoriske udfordringer og et bud på en model for

samtidig er udpeget som oversvømmelsestruet (se side 7), er der mange ting, der

organisation og samarbejde.

taler for udvikling og implementering af LAR-løsninger.
BILAGSRAPPORT
Undervejs i processen er personer med særlig indsigt i specifikke fagområder blevet

Som bilag findes en uddybbende juridisk redegørelse samt udkast til samar-

indbudt til at deltage i workshops. Bl.a. en jurist med særlig viden inden for den

bejdskontrakter.

jura, der ligger bag klimatilpasningsprojekters organisering. Flere medarbejdere fra
forskellige afdelinger i Vejle Kommune har været med til at afdække alle kroge, der er
af betydning for, at klimatilpasningsprojekter kommer til at lykkes.
Inden den endelige færdiggørelse af idékataloget er indholdet blevet fremlagt for en
række særligt kompetente fagpersoner, som har givet faglig feedback og sparring.
Herefter er der foretaget enkelte justeringer, før Idekataloget har fået sin endelige
form.
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Vejle Stadion

Nørreskoven

Rødkilde
Gymnasium

Østbyparken

Grøn kile

Bølgen

HavneBO

Den nye Havneby

Vejle Fjord
Lystbådehavnen

ØSTBYPARKEN OG DENS UDFORDRINGER
Bebyggelsen og dens beliggenhed

Boligselskabet ØsterBO opfører i øjeblikket en ny afdeling ”HavneBO”, som ligger i

Klimaudfordringer

Østbyparken er en almen bydel i Vejle med 7 afdelinger i ØsterBO. Bebyggelsen er

forlængelse af Østbyparken ned mod fjorden. HavneBO er en del af ”Den nye Havne-

Vejle er som en række andre kystbyer i Danmark udpeget som område med over-

opført i årene 1941-1965 på et areal på godt 14 ha. Østbyparken består af 4-5 etages

by”, som opføres i disse år. Området udbygges med boliger, klub- og fritidsfaciliteter

svømmelsesrisiko fra vandløb, søer, have og fjorde af Naturstyrelsen og Kystdirektora-

ejendomme i røde tegl, der tilsammen udgør en flot helhed, en bydel med et homo-

samt kulturtilbud.

tet (jvf. EU’s Oversvømmelsesdirektiv).

Den centrale del af Vejle og dermed Østbyparken er et lavtliggende område for en-

Østbyparken har i de senere år gentagne gange haft oversvømmede kældre, opstuv-

Østbyparken har næsten 1.100 lejemål og er med sin placering nær centrum, i Vejles

den af den tunneldal, som Vejle Å løber i. Hele byen er omgivet af stejle tunneldals-

ning og oversvømmede udearealer ved kraftig regn. Det er vand fra oplandet, der har

østlige bydel ved Nørreskoven, fjorden og havnen, en meget eftertragtet boligbebyg-

skråninger, og Vejle by har således et højtliggende opland. I oplandet løber flere åer.

skabt disse problemer på grund af kapacitetsproblemer i de eksisterende kloaksyste-

gelse. I bebyggelsen findes forholdsvis store friarealer, der fremstår velplejede med

De største er Vejle Å i vest og Grejs Å i nord.

mer sammen med manglende drift af de systemer, der leder til disse. Derfor opstuves

gent udtryk.

et havepræget udtryk. Mellem Østbyparken og Lystbådehavn i syd ligger et bred,

vandet, og det giver oversvømmelser i kældrene i de nordvestlige boligejendomme.

markant grøn kile, parkstrøget, som i dag indeholder boldbaner og tæt bevoksning.
Bebyggelsen er altså både udsat ved ekstreme nedbørssituationer, ligger i en zone
Vejene gennem bydelen er generelt meget brede, her kører bybusser, og der parkeres

med oversvømmelsesrisiko og er udsat ved en generel hav- og grundvandsstigning,

i begge sider af kørebanen. Al parkering i bebyggelsen foregår på terræn; langs vej,

samt ved stormflod. En fremtidssikring af området i forhold til klimatiske ændringer

ved opgangene og i mindre garager centralt i bebyggelsen. I bydelen findes både

betyder i runde tal at fremtidssikre samfundsværdier for 1- 2 mia. kroner.

veje, der er kommunalt ejet, og veje der ejes af ØsterBO. For ejerforhold se nedenfor.
Undervejs i projektforløbet er truslerne blevet kortlagt, bl.a. med hensyn til risiko
for at vand strømmer til fra nabokvartererne. Her har det vist sig, at der næppe vil
strømme overfladevand til fra kvarteret vest for Østbyparken, men at det er usikkert
i hvilket omfang der vil strømme vand til fra skråningerne mod nord, jernbanedæmningen og Rødkildevej.

arealer der er truet af oversvømmelse i følge EU oversvømmelsesdirektiv
Forøget nedbør
Tilstrømmende vand
fra naboarealer

Havvandsstigning og
stormflod

Stigende grundvand
aktuelle trusler
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TRUSLER
Kloaksystemet i dag

Trusler fra kraftige regnhændelser

Trusler fra stigende vandstand og stormflod

Kloaksystemet i Østbyparken er i dag hovedsageligt opbygget som et fælles kloaksy-

Dele af kloaksystemet i og omkring Østbyparken lever i dag ikke op til det service-

Ved høje vandstande i fjorden (+2 m), kan vand fra fjorden stuve så højt op i den før-

stem, hvilket betyder, at både spildevand fra toiletter, vaske og afløb løber i samme

niveau vedrørende oversvømmelser på terræn, som Vejle Kommune har vedtaget.

omtalte banegrøft og de separate regnvandsledninger, at Østbyparken er truet af dette.

kloakrør som regnvand fra tage, veje og pladser.

Østbyparken har ofte oplevet, at der under kraftig regn er strømmet vand op af

Dette især hvis det sker i forbindelse med kraftige regnhændelser. Risikoen for at dette

kælderafløb, ligesom der er strømmet vand ned i kældre via skakte og adgangsveje.

sker er dog meget lille. (Gentagelsesperioden for, at en fem års højvandshændelse (+1,4

Dette er en kombination af flere faktorer, hvoraf de vigtigste er:

m) forekommer samtidigt med en 1 års regnhændelse, er således ca. 1.500 år).

•

Serviceniveauet på Vejle Spildevands kloaksystem er ikke overholdt på en række

Foruden truslen fra en generel stigning i vandstanden i Vejle Fjord vil stormflodshændel-

strækninger

ser fremover også udgøre en trussel for Østbyparken. En stormflodshændelse med en 5

Der har været problemer med driften af kloaksystemet i Rødkildevej og Bane-

års gentagelsesperiode har i dag en højde på ca. 1,4 m over normal vandstand i fjorden,

grøften

mens en hændelse på 100 år vil medføre en vandstand på ca. 1,7 m.

Kloaksystemet ejes og drives af Vejle Spildevand A/S,som er et kommunalt forsyningsselskab – ejet af Vejle Kommune. Vejle Kommune har vedtaget et serviceniveau
for kloakledninger, som er ejet af Vejle Spildevand. Dette serviceniveau definerer
hvor ofte det accepteres, at kloakken ikke kan aflede tilstrækkeligt regnvand og spildevand, uden at det stiger op på terræn:

•

•

For fælleskloakledninger accepteres der opstuvning på terræn én gang hvert 10. år

•

For separate regnvandsledninger (ledninger der kun afleder regnvand fra tage,

For at imødekomme dette har ØsterBO sikret de mest udsatte kældre med

Trusler fra ekstreme regnhændelser

veje og pladser) accepteres der opstuvning på terræn én gang hvert 5. år

højvandslukker (for at undgå at vand fra kloakafløb kan stuve tilbage), samt hævet

Østbyparken er i klimatilpasningsplanen for Vejle Kommune udpeget som et prioritetet

terrænet omkring de mest udsatte kælderskakte, således at vand fra veje og pladser

område, hvor Vejle Kommune skønner, at en fremtidig klimatilpasningsindsats er nød-

Østbyparken er beliggende som et af toppunkterne i Vejle Spildevands kloaksystem

ikke kan løbe ned i kældrene. Herudover har Vejle Spildevand iværksat nye driftsruti-

vendig. Denne udpegning er lavet med udgangspunkt i en værdikortlægning af områdets

i Vejle by, hvor stort set hele bebyggelsen afleder vand syd på mod Vejle Central

ner for at sikre afledningen fra Rødkildevej og Banegrøften, ligesom der er udarbejdet

værdier, holdt op imod sandsynligheden for ødelæggelser i forbindelse med ekstreme

Renseanlæg. Dette sker via fællesledningen i Valløesgade, som har toppunkt belig-

et forslag til en opdimensionering af vejafvandingsledningen i Rødkildevej.

regnhændelser og stormflod.

gende lige før krydset med Parkvej. En mindre del af Østbyparken er afvandet via
separate regnvandsledninger, der løber sammen med den rørlagte del af Banegrøften

Dog mangler problematikken omkring den manglende kapacitet af kloakledningerne i

beliggende umiddelbart nord for Rødkildevej. Herfra løber ledningen videre ud under

selve Østbyparken at blive løst.

Rødkilde Gymnasiums parkeringsplads og grønne arealer til Vejle Fjord.
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Oversigt over kloaksystemets opbygning i og omkring Østbyparken samt risiko for oversvømmelser på terræn ved en
5-års hændelse

Oversigt over risikokortlægningen af Østbyparken for år 2050 (rammet ind med rød streg) fra Vejle Kommunes Klimatilpasningsplan. Kortet viser de samlede skadesomkostninger pr. år i kr. og er beregnet ud fra sandsynligheden for oversvømmelser og skadesomkostninger

Risikokortlægningen er udarbejdet som en kortlægning af hvor store skader, der kan

Truslen fra stigende grundvandsstand

Prioritering af indsatser

forventes årligt i år 2050. I Østbyparken forventes skaderne i år 2050 at ligge i

I takt med at vandsstanden i Vejle Fjord vil stige, vil grundvandsspejlet i Østbyparken

Som det fremgår, trues Østbyparken af både forskelligartede regnhændelser, ”bag-

omegnen af 0,8 mio. kr./år. samlet for både stormflod og ekstreme hændelser. Skulle

følge med. Grundvandspejlinger i området omkring Østbyparken indikerer, at grund-

vand” fra nabobydelen, stigende vandstand, stormflod og stigende grundvandsstand.

det nærmest usandsynlige ske, at hele Østbyparken står under vand, er den beregne-

vandsstanden indstiller sig i samme niveau som vandstanden i fjorden, allerede inden

de samlede ”skadesværdi” i området på ca. 22 mio.kr.

for få døgn.

I dette forslag til klimatilpasning af Østbyparken afgrænses opgaven til håndteringen
af de forskelligartede regnhændelser og tilstrømmende vand – også kaldet bagvand -

Illustrationen herunder viser de forventede oversvømmelser, hvis en 100 års regn-

For at imødegå fremtidige hav- og grundvandsstigninger hæves det nuværende

hændelse rammer Østbyparken (om 100 år). Hovedsageligt er det veje og pladser,

terræn til kote 2,1, og sokler ligger i kote 2,3 for det nyopførte byggeri i den nye hav-

der oversvømmes, men i området ud til Rødkildevej bliver området oversvømmet

neby. Ved en overordnet betragtning ligger Østbyparken omkring kote 1,5.

fra nabobydelen.
Sikring i forhold til den stigende vandstand og sikring i forhold til stormflod sker på
andre måder, idet der som led i havneomdannelsen generelt etableres bebyggede

således, at der står 10-30 cm vand omkring bygningerne. Herudover bliver bydelen
umiddelbart vest for Østbyparken oversvømmet, så der visse steder vil stå helt op

Grundvandet står højt i hele Østbyparken. I det grønne område i den sydlige del af

dæmninger ud mod fjorden og havnebassinet, lige som der etableres spærringer

imod 50 cm vand.

området er det målt til at ligge ca. 1 m under det nuværende terræn. Samtidig er

mod tilbageløb gennem udløbsledningerne. Sikring i forhold til lidt højere grund-

der udført undersøgelser af potentialet for nedsivning i samme område. Erfaringer

vandsstand er ikke vurderet.

erhvervet i forbindelse med opførelse af HavneBO viser, at vandet siver nemmere
ned end antaget ud fra teoretiske betragtninger om grundvandsstand og jordbundsforhold.

Omfanget af oversvømmelsen ved en 100 års regnhændelse (om 100 år)
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OVERORDNET KONCEPT
Helt overordnet er ideen at afkoble alt bydelens tag- og overfladevand fra kloaksy-

Regnvandet løber oppefra og ned, men et system for afledning skal i princippet løses

Parkstrøget fungerer i princippet som recipient for regnvand, der falder i området. Herfra

stemet, samt at lade overfladevand fra vejene indgå i det samlede system for lokal

nedefra og op. Det er herfor nødvendigt først at etablere Parkstrøget (område A) med

er der udløb til fjorden. Parkstrøget er således magasin, nedsivningsområde og trans-

afledning af regnvand (LAR).

det tilhørende udløb til fjorden. Herefter er det nødvendigt at etablere Det Blå Kryds

portvej for det opsamlede regnvand. Idéen er, at strøget også skal være en smuk og aktiv

(område B), som leder vand fra veje og nabokvartererne ned til Parkstrøget. Herefter

transportvej for de bløde trafikanter fra centrum til fjorden og gymnasiet, ikke kun for de

kan område C samt område D, E, F, G og H gennemføres i mere vilkårlig rækkefølge.

lokale beboere og gymnasieelever, men for alle byens borgere, der kunne ønske sig en

Overordnet udformes systemet således, at regnvand fra tage, terræn og veje ledes til
et system af vandrender, forsinkelses- og nedsivningsarealer. Vandet ledes til Park-

oplevelsesrig og attraktiv adgangsmulighed til vandet og de aktiviteter, der findes her.

strøget mod syd, hvor der indarbejdes forskellige rekreative muligheder. Og herfra er
der overløb til fjorden via en rørledning.

Da terrænet i Østbyparken er meget fladt, er det nødvendigt at opdele anlægget, så regnvandet fra område E, F, G og H kun forsinkes, inden det ledes til kloak. Ved disse nordligste ejendomme forsinkes og fordampes regnvandet således på forskellig vis, inden det
resterende føres til en regnvandsbrønd ved Rødkildevej og gymnasiet.
Ved udformningen af det samlede anlæg er der lagt stor vægt på, at bydelen ikke kun
får løst de tekniske udfordringer, men også tilføres nye kvaliteter i form af forskønnelse,
Det afledte regnvand forsinkes inden
det ledes til regnvandsnettet

mere grønt, nye oplevelses- og aktivitetsmuligheder, samt en ny forbindelse gennem
byen. Formsproget er forskelligt fra sted til sted: Langs gaderne arbejdes med stramme
lineære former. I parkstrøget mod syd udformes en moderne kvarterpark. Mellem bygningerne og i karrégårdene udformes frodige og varierede haveanlæg.

Her kan indbygges ekstra volumener,
hvis anlægget skal udbygges, så området skybrudssikres.

Generelt er det oplagt, at de enkelte delprojekter udføres koordineret med anden anlægsaktivitet. Eksempelvis at regnbedene langs veje udføres, når en større ledning alligevel skal udskiftes eller repareres, og at karrébebyggelsens afvandingskanaler udføres, når
de eksisterende belægninger er nedslidt og alligevel skal skiftes, eller når der skal udføres
reetableringsarbejder efter bygningsrenovering.
Alene på grund af projektets størrelse og den økonomi, der er forbundet hermed, er der
stor sandsynlighed for, at projektet udføres i etaper. En del af det videre arbejde vil da
også være at organisere, hvordan dette arbejde kan udføres og finansieres.
På de følgende sider beskrives delprojekterne nærmere.

Det afledte regnvand ledes
via ledning til Vejle Fjord

Diagram over det nye system for lokal afledning af regnvandet

Blå temaer

Nedsivning
Afkobling

Opstuvning,
forsinkelse,
fordampning
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OMRÅDE

A

PARKSTRØGET

Parkstrøget modtager tag- og overfladevand fra område B, C og D samt overflade-

Vejle Fjord rørføres under vejen Ved Bølgen frem til fjorden. Stien, som ligger på en

grund af dens høje placering også kig til fjorden. Stien er den direkte forbindelse for

vand fra HavneBOs parkeringsplads. Vandet fra område D ledes til området ad åbne

banket, møder den nye rundkørsel i niveau. Stien indarbejdes både i projektet for

bløde trafikanter fra midtbyen til Rødkilde Gymnasium og Vejle Fjord. Forbindelsen til

vandrender, der krydser gangarealet syd for bebyggelsen. Ved hver rendes udløb

rundkørslen og projektet for det nye parkeringsanlæg ved roklubben, så det bliver en

fjorden kræver koordinering med andre projekter, der pågår i havneområdet.

findes en bro fra gangarealet til hovedstien og et havepræget opholdsareal, små-

flot og funktionel stiforbindelse.
For at understrege vandets bevægelse mod fjorden og for at accentuere Parkstrøgets

børnsleg eller aktivitetsområde. Vandet fra område B og C løber til Parkstrøget fra
regnbedet, hvor Ørstedsgade krydser Parkstrøget.

De fugtige lavninger har et naturpræget udtryk med bevoksninger bestående af

forløb plantes en mere eller mindre sammenhængende række af træer i samme art. Det

naturlig vådbunds urteflora samt grupper af forskellige mindre pilearter.

kunne være en art med særlig smuk og intens blomstring, der ved forårstide vil danne en
lysende hvid linje i hele Parkstrøgets forløb.

Vandet ledes i Parkstrøget gennem en sekvens af forsinkelses- og nedsivningsområder, der strækker sig hele vejen fra Treschowsgade til Ved Bølgen. Forsinkelsesbas-

Hovedstien ligger højt i terræn på en banket, der på den første strækning følger en

sinet bliver til en bred grøft langs stien på den sidste del af strækningen. Udløbet til

eksisterende tryklednings tracé. Fra stien har man fint udsyn over området og på

PRINCIPSNIT PARKSTRØGET
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lavning
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Parkstrøget

Langs hovedstien etableres aktive anlæg - for dem på hjul, for dem med bold og for
dem, der ønsker øget styrke. De mere fredelige aktiviter for mindre børn knyttes til
arealet nærmest boligerne.
LAR-anlægget i Parkstrøget etableres således, at afstrømmet regnvand ved almindelige regnhændelser opmaganiseres til et givent niveau, således at Parkstrøgets
lavninger holdes fugtige i videst muligt omfang, så alsidigheden i flora/fauna styrkes.
Regnmængder over det givne niveau føres i havnen via overløb. Hele arealet mellem
den højtliggende sti og trærækken fungerer som strømningsvej ved ekstremregn og
vil i disse situationer være oversvømmet i en periode.

aktiviteter og ophold i Parkstrøget

PARKSTRØGET

trærække

Ved B
ø

lavning

lgen

stiforbindelse til
gymnasiet

stiforbindelse til
fjorden
rørledning til
fjorden

åbne vandrender leder vandet fra bebyggelselsen til Parkstrøget
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OMRÅDE

B DET BLÅ KRYDS

Det blå kryds består af et sammenhængende system af regnbede/kanaler. Bedene er

Da vejarealet er meget bredt, er der plads til regnbedene, uden at vejens funktio-

Regnbedene forbindes på tværs af vejene med store, kraftige aco-render. Regnbedene

placeret i den ene side af vejene Ørstedsgade og Valløesgade. Bedene modtager tag-

nalitet indskrænkes mærkbart. Valløesgade har dobbeltrettet trafik med buskørsel

kantes med en enkel betonsten, og der etableres passager over bedene på udvalgte

og overfladevand fra karréerne i vest samt overfladevand fra vejarealerne. Vejene har

i begge retninger, og der parallelparkeres i begge sider af vejen. Der findes ingen

steder. Ved busstoppesteder etableres dæk over regnbedet. Langs bedet etableres op-

i dag pil-højde og afvandes til afløbsbrønde i begge sider. For ikke at skulle ændre på

cykelsti men relativt brede fortove. Der inddrages 1 meter af fortovene og 1 meter

holdsmuligheder på udvalgte steder.

belægningen for at få ensidigt fald til vejbedet, skal der etableres aco-dræn på tværs

af kørebanen til regnbedene på Valløesgade, hvorefter kørebanearealet er 9 meter

af kørebanen med samme interval, som brøndene står i dag. Vejbedene dimensio-

bredt. I Ørstedsgades vestlige del etableres regnbedet på samme måde, mens den

Regnbedene etableres med filtermuld og underliggende faskine, som dels vil give mu-

neres, så de kan modtage øgede regnmængder, når vejrforholdene medfører, at der

østlige del bliver etableret, hvor det eksisterende fortov ligger, her er renden 3 meter

lighed for, at partikler kan sedimenteres undervejs, dels vil give mulighed for at forsinke

tilstrømmer regnvand fra naboområderne mod nord og vest.

bred.

vandet på dets vej til Parkstrøget. Renderne anlægges med fald på 2 promille.

de
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Rødkildevej
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Regnbedene tilplantes med egnede, robuste planter i varierende højde. Generelt
vælges planter, som kan klare de våde perioder. Af prydgræsser kunne det være
arter som hvene og mosbunke, af stauder kunne vælges arter som ranunkel,
eng-nellikerod og mjødurt. I regnbedene plantes træer på udvalgte steder. Til
hvert træ etableres rodvenligt bærelag under de tilstødende belægninger, så
træets rødder gives mulighed for at etablere sig. Veludviklede træer kan optage
og fordampe store mængder vand, så tilstedeværelsen af træer vil også bidrage
til det samlede LAR-anlægs kapacitet. Egnede træer til vejbedene er el og hjertetræ.
Det forventes at der med intervaller på 10-15 år må foretages oprensning af vejbedene, hvor aflej ringer fjernes, så kapaciteten opretholdes. Alt efter metode,
må det forventes at der er et vist efterplantningsarbejde forbundet hermed.

overfladevand fra vejen ledes til regbede via slip i kantstenen
REGNBED LANGS VALLØESGADE

PRINCIPSNIT VALLØESGADE

regnbed med passage

vejvand føres til vejbed via aco-drain

ophold

på udvalgte steder etableres opholdsmuligheder
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OMRÅDE

C KARRÉERNE LANGS VALLØESGADE

I modsætning til resten af bebyggelsen består dette område af karrébebyggelse med

linjeafvandingskanal til regnbedet langs Valløesgade. Hvis dette delprojekt udføres

forholdsvist lukkede gårdrum. Gårdrummene har alle en del parkering. I de to største

før projekt B, kan regnvandet føres midlertidigt til det eksisterende kloaksystem fra

karrébebyggelser Ved Skråningen findes tillige et større, grønt område med ophold,

den store rendes dybdepunkt.

skure og en del større træer.
Adgang til haverummet gives ved broer, der ligger på tværs af den brede rende flere
Intentionen i område C er at afkoble både overfladevand fra belægninger og fra tag-

steder. Mindre opholds- og legepladser tænkes sammen med det nye afvandingskon-

flader, der i dag afvander til brønde i gården. I de to største karréer mod nord lægges

cept. Der etableres enkelte, mindre lavninger i det grønne, der kan oversvømmes ved

asfalt og belægningssten om, og der etableres vandrender ved hvert tagnedløb. Ren-

kraftig regn. De store, bevaringsværdige træer passes ind i det nye anlæg.

derne fører vandet til en større og dybere rende, der omkranser det centrale, grønne
friareal. De bygningsnære belægninger har fald mod den store rende, som således

I de to mindre karréer ved Stormgade afvandes principielt på samme måde. Men da

modtager overfladevand direkte fra belægningsfladerne.

de egentlige havearealer er begræsede her, er det muligt, at denne del af anlægget
må suppleret med faskiner, som opmagasinerer og tilbageholder regnvandet. Regn-

Den store rende etableres med permeabel belægning, hvorved en del af det op-

vandet samles efter samme princip og føres over Valløesgade til regnbed.

samlede vand vil nedsive, og noget vil fordampe. Det resterende regnvand samles i
rendens dybdepunkt ved udkørslen. Her føres vandet via en synlig, men lukket, bred
opholdspladser ved regnvandsbassin

MÅL 1:1000
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PRINCIPSNIT GÅRDRUM ØRSTEDSGADE/VED SKRÅNINGEN

bro over bred vandrende

opholdsplads
periodisk vådt område

broer over den brede vandrende

ved tagnedløb etableres mindre render, der transporterer regn til
den store rende

ET AF DE CENTRALE GRØNNE GÅRDRUM
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OMRÅDE

D DE SYDLIGE GÅRDRUM

Tagvand og overfladevand fra alle ejendomme, veje og parkeringsarealer afledes til

Der ændres ikke på gårdrummenes overordnede disposition. Gårdrummene skal

Parkstrøget. Tagvand og overfladevand fra bebyggelsen føres til kantede render. Ren-

fremstå som frodige, grønne friarealer, hvor afvandingskanalerne indarbejdes, så

derne ligger i haverummene mellem ejendommene. Tagnedløb, der vender til denne

gårdrummene tilføres en attraktion. Her er plads til individuelle løsninger, der tager

side, føres til den kantede rende via mindre render. I belægning udføres de mindre

højde for de variationer, der måtte være i ejendommene og den indretning, der i dag

render som faste render og i græsareal som permeable render. Renderne passerer de

findes. De kantede render etableres uden fast bund og tilplantes med fugtighedstå-

eksisterende brandveje, der løber parallelt med alle vestvendte facader. På tværs af

lende stauder og græsser. Lavningerne tilplantes med grupper af mindre buske.

Østerled og Parkvej løber vandet i åbne linjeafvandingskanaler, der samtidig opsamler overfladevand fra vejene.
Omkring den kantede rende etableres der i det sydligste gårdrum lavninger, der
oversvømmes midlertidigt ved større regnskyl. Før renderne passerer opholdsarealet
langs Parkstrøget, løber de gennem en olieudskiller. Det rensede vand ender via olie-
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lø

esg
ade

udskiller i Parkstrøgets lavninger, hvor det indgår i det rekreative element.
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rende

Parkstrøget

rende med oversvømmelsesareal

eksisterende brandvej

eksisterende p-plads

PRINCIPSNIT GÅRDRUM SET FRA ØSTERLED MOD NORD

I haverummene mellem ejendommene samles regnvandet
i kantede vandrender. Det haveprægede udtryk bevares.

GÅRDRUM SET FRA ØSTERLED
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OMRÅDE

E

P-PLADS AFVANDER TIL RENDER OG REGNBED

Område E, F og G er tre forskellige varianter af, hvorledes vandet fra tage, parkerings-

I område E opsamles tag- og overfladevand i en fast rende, der ligger i kanten af

pladser og andre belægninger kan håndteres lokalt.

parkeringsarealet. Ved almindelig nedbør føres vandet ud i et lokalt, sammenhængende fordampnings- og nedsivningsområde. Er der perioder med kraftig regn, vil

I alle tre områder arbejdes der primært med forsinkelse, idet den nordlige del af be-

regnvandet også blive afledt til regnbedet ved Rødkildevej og om nødvendigt videre

byggelsen på grund af terrænmæssige forhold ikke kan afvande til Parkstrøget. Vand

ud i renden under fortovet, der har forbindelse til det eksisterende kloaksystem.

fra området føres til det eksisterende kloaksystem.

rende

esg
ade

PRINCIPSNIT GÅRDRUM SET FRA PARKVEJ MOD NORD
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periodisk vådt område

eksisterende brandvej

OMRÅDE

F P-PLADS OPSTUVNING
Område E, F og G er tre forskellige varianter af, hvorledes vandet fra tage, parkerings-

I område F arbejdes med terræn. Langt de fleste ejendomme i Østbyparken har ikke

skyl. Tag- og overfladevand ledes til p-arealet og ledes ved en given vandstand, f.eks

pladser og andre belægninger kan håndteres lokalt.

niveaufri indgange. Der er som oftest mellem 1 og 3 trin op til opgangene. Samtidig

10 cm, videre til rende/regnbed ved et overløb som et slip i kantstenen. Det fastsæt-

er soklen forholdsvis høj, og kældervinduerne sidder rimeligt højt. Det vil derfor være

tes hvilken højde for opstuvet regnvand, man vil acceptere på parkeringsarealet, og

I alle tre områder arbejdes der primært med forsinkelse, idet den nordlige del af be-

muligt at hæve terrænet omkring husenes indgangsfacader og dermed opnå niveaufri

overløbsslippet dimensioneres herefter. Fra regnbedet er der overløb til rende langs

byggelsen på grund af terrænmæssige forhold ikke kan afvande til Parkstrøget. Vand

adgangsforhold. Et hævet terræn vil samtidig hindre, at vand strømmer ned i kælder-

Rødkildevej.

fra området føres til det eksisterende kloaksystem.

halsene ved kraftig regn.
Denne løsning vil være anvendelig flere steder i bebyggelsen. Udover terrænarbejdet
De eksisterende parkeringarealer ligger i det oprindelige niveau, og det giver således

kræver denne model, at der etableres ramper/trapper fra forarealet til parkering, og

mulighed for at bruge arealet som midlertidigt opstuvningsareal ved kraftige regn-

at terrænet generelt bearbejdes, så det hænger sammen med det eksisterende.

opstuvningsareal
PRINCIPSNIT GÅRDRUM SET FRA PARKVEJ MOD NORD
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Ved den typiske opgang i Østbyparken er der trin

regnbed med
overløb
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OMRÅDE

G P-PLADS PERMEABLE BELÆGNINGER

Område E, F og G er tre forskellige varianter af, hvorledes vandet fra tage, parkerings-

I område G arbejdes med permeable belægninger. En permeabel belægning kan

pladser og andre belægninger kan håndteres lokalt.

udføres i mange materialer, men består principielt af en åbenporet overflade og et
højporøst bærelag. Ved belægningssten skal også fugematerialet være gennemtræn-

I alle tre områder arbejdes der primært med forsinkelse, idet den nordlige del af be-

geligt. Mange firmaer udvikler i disse år forskellige belægningssystemer, der bygger

byggelsen på grund af terrænmæssige forhold ikke kan afvande til Parkstrøget. Vand

på disse principper. Etableres belægningen på sandet jord, kan man lade vandet ned-

fra området føres til det eksisterende kloaksystem.

sive direkte. Andre steder med mere leret jord nedsives regnvandet til faskiner eller
til en underliggende dug, som har fald til modtagende recipient. Porøse belægninger
har, når de er udført rigtigt, en levetid på min. 20 år.
På parkeringsarealerne udskiftes den almindelige asfaltbelægning med en permeabel
belægning af for eksempel porøs asfalt, hvor overfladevand forsinkes i belægningens
og opbygningens hulrum. Når denne er mættet, transporteres overskydende vand til

Rødk
il

deve

indløb
til rende
under
fortov

en tæt dug, der afvander til et tilplantet trug, der findes langs hele parkeringsarealets
udstrækning. Fra truget vil vandet i et vist omfang nedsive og fordampe, mens overskydende vand ledes til vandrenden langs Rødkildevej. Regnvand fra tagene ledes
direkte til truget ad render i belægningen.
snit
regnbed

regnbed

Almindelig og porøs asfalt belægning i regnvejr
MÅL 1:1000

regnbed
permeabel belægning
GÅRDRUM SET MOD RØDKILDEVEJ

permeabelt bærelag
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OMRÅDE

H REGNBEDE OG RENDE LANGS RØDKILDEVEJ

Vejprofilet på Rødkildevej er i dag uden egentlige lodrette kanter mellem kørebane,
cykelsti og fortov. Derfor opleves til tider, at overfladevand fra vejarealet løber ind i
Østbyparken.
Ejendommene langs Rødkildevej har været særlig udsat ved kraftig regn, da de ligger

regnbed

lavt i terræn, samtidig med at vand fra oplandet har nemt ved at strømme hertil via
Rødkildevej. Derfor bliver vejprofilet ændret således, at der fremover vil være større
niveauspring mellem kørende og gående trafik, så regnvand fra oplandet vil strømme

fortov

i renden langs Rødkildevej og ikke ind i kælderen på ejendommene.
Tanken er at ændre profilet således, at der langs fortovet etableres en forholdsvis høj
kant, langs hvilken overfladevandet kan løbe. Samtidig etableres en rende under fortovet, hvotil vandet ledes via åbninger flere steder på strækningen. Renden anvendes

cykelsti

også som overløb fra de nordligste gårdrum (E-F og G), idet terrænet gør, at de ikke
kan afvande til Parkstrøget. Renden skal derfor både fungere som forsinkelse og sikring af Østbyparken mod udefrakommende overfladevand. Renden kobles til brønd
på det eksisterende ledningsnet.
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DIMENSIONERING-ØKONOMI-JURA
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DIMENSIONERING
ÅRSNEDBØR

REGN

I Vejle regner det i gennemsnit 800 mm om året.
Langt de fleste af disse mm regn er noget, kloaksystemet
kan håndtere, men en gang imellem kommer der regnhændelser, der giver problemer med vand på terræn.
Det forventes, at vi fremover vil opleve milde vintre med
mere regn, mens det om sommeren vil regne mindre. Om
sommeren vil der være lange tørkeperioder, og den regn
der falder, vil være intens og kraftig.
En dimensionsgivende regnhændelse forventes at stige med
30 % om 100 år.
VEJLE KOMMUNES SERVICENIVEAU
Vejle Kommune har i spildevandsplanen besluttet, hvor voldsom en regn, de vil tilbyde borgerne at håndtere, udtrykt
ved et serviceniveau.
I Vejle Kommune er serviceniveauet fastlagt som et
minimumsfunktionskrav, der siger, at der højst må være
oversvømmelse på terræn hvert 10. år i fælleskloakerede
områder og hvert 5. år i separatkloakerede områder.
Vejle Spildevand er forpligtet til at overholde serviceniveauet, når nye anlæg etableres, og når der udføres kloakrenovering.

Vejle Kommunes
planer
VEJLE KOMMUNES KLIMATILPASNINGSPLAN
Regeringen og KL har som en del af økonomiaftalen for
2013 indgået en aftale om klimatilpasning, som forpligter
alle kommuner til at udarbejde klimatilpasningsplaner.
Klimatilpasningsplanen skal indeholde oversvømmelseskort, værdikort og risikokort, og på denne baggrund skal
oversvømmelser kortlægges.
Risikokortlægningen skal bruges til at prioritere klimatilpasningen i kommunen.
Som en del af oversvømmelseskortlægningen skal det
beskrives, hvordan man kan arbejde hen imod håndtering
af ekstreme regnhændelser og andre hændelser (f.eks.
forhøjet vandstand i åer og fjord), der vil kunne sende vandmasser fra byen ned til havnen, ligesom der også udarbejdes en plan for håndteringen af stormfloder.
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Oversigt over projektområdet

SKYBRUD
Et skybrud er med DMI´s definition en regnhændelse, der
giver mere end 15 mm regn på 30 minutter.
I en måleserie fra Vejle Centralrenseanlæg er der registreret
11 skybrud i en periode på ca. 30 år. Et skybrud optræder
altså i gennemsnit ca. hvert 3. år, og nogle af disse er med
DMI´s definition således noget, som både et separat- og et
fællessystem skal dimensioneres til at kunne håndtere.
Andre af disse hændelser er så ekstreme, at de ikke er
omfattet af kommunens serviceniveau.

EKSTREMREGN
Ekstremregn er regn, der er så kraftig, at den kun optræder
meget sjældent, som fx hvert 20., 50. eller 100. år.
Den regn, der faldt i København den 2. juli 2011, er en
ekstremregn.
Den indeholdt i størrelsesordenen 100 mm, som faldt på et
døgn.
Man skønner, at 2. juli regnen i København var en 300-500
års regn.

Fælles løsning
Dette afsnit redegør for de tekniske forudsætninger, der indgår i dimensioneringen

•

klimasikringen i forsikringsøjemed.

Valg af serviceniveau

Samarbejdet mellem Vejle Kommune, Vejle Spildevand og ØsterBO giver mu-

I dette projekt er det valgt, at alle dele af den valgte løsningsmodel dimensioneres

af den samlede løsning i Østbyparken. Her er tale om opstilling af forskellige kriterier,

lighed for at indarbejde den overordnede byplanlægning i klimatilpasningen af

efter at kunne håndtere en 5 års regnhændelse i selve LAR-løsningerne, uden at der

serviceniveau i området, dimensionsgivende regn, sikkerhedsfaktor, simuleringer

Østbyparken.

vil afstrømme vand via veje el. lign.

og beregninger af forskellig art etc. Her er tale om ganske komplekse forhold, med
mange indbyrdes afhængigheder.

Dette serviceniveau er anvendt for at skabe en samhørighed med Vejle Spildevands

Kriterier for løsningsmodellen

serviceniveau, som er fastlagt af Vejle Kommune. Ved en etablering af løsningsmo-

Den opstillede løsningsmodel dimensioneres efter følgende kriterier:

dellen kunne denne med fordel dimensioneres efter en væsentlig lavere gentagel-

Indledningsvist beskrives den udfordring, man står over for i forbindelse med et

sesperiode, idet der i løsningen er indbygget et overordnet forslag til håndtering af
Løsningen skal dimensioneres således, at en regnhændelse med en 5 års

skybrudsvand. Herved kan der skabes en endnu større synergieffekt mellem skybrud-

skal arbejde sammen med en boligorganisation, eller for den sags skyld en hvilken

gentagelsesperiode kan håndteres. Dette afspejler serviceniveauet for Vejle

sløsningen og den generelle afkobling af afledt overfladevand fra området.

som helst grundejer:

Spildevands separat-kloaksystem. Der kunne vælges et lavere serviceniveau for

kloakerings- eller klimatilpasningsprojekt, hvor en kommune og et forsyningsselskab

1.

løsningsmodellen, således at afledt regnvand fra området kunne afstrømme via

Dimensionsgivende regn

•

Hvorledes skabes der en løsning, som alle drager nytte af?

terræn. Det er dog uklart om det rent juridisk er muligt for Vejle Kommune og

Afhængigt af om der kigges på dimensionering af sandfang, olieudskillere og render,

•

Vil man ved at lave en samlet løsning, der gavner alle tre parter, kunne skabe en

Vejle Spildevand at implementere forskellige serviceniveauer, hvorfor det eksi-

eller på dimensionering af bassinvolumener til magasinering af vand på terræn,

løsning, der er billigere end tre separate løsninger?

sterende serviceniveau for kloakker er anvendt til LAR-løsningen.

anvendes forskellige regnintensiteter. For at estimere, hvor stort et volumen der

Løsningen skal indeholde en sikring, således at ekstreme regnhændelser, der

opsamles i løsningsmodellens forskellige elementer, anvendes der en såkaldt ”kasse-

overskrider designkriteriet herover, kan afledes til områder, hvor det gør mindst

regn” med en times varighed, mens der for olieudskillere, sandfang og dimensioner

mulig skade.

på render (transport mellem de forskellige LAR-elementer) anvendes ”kasseregn”

Det afledte regnvand skal afledes direkte til Vejle Fjord og sikrer således at der

med en varighed på 10 minutter. Dette skyldes, at en lang regnvarighed vil give et

ved en havvandsstigning i Vejle Fjord på 0,69 m stadig kan afledes til fjorden.

stort volumen og et lille flow, mens en kort regnvarighed vil give et stort flow og en

Udledningen til Vejle Fjord skal renses ved brug af olieudskiller og sandfang, på

lille volumen.

•

Kan den samlede løsning løftes i fællesskab?

•

Hvad kan og må et forsyningsselskab, en kommune og en privat grundejer betale for?

For at undersøge dette er der opstillet en LAR-løsningsmodel for de udfordringer

2.

3.

Østbyparken vil møde i fremtiden, og de problemer, der opleves i dag. Løsningen
indbefatter, at:

4.

en sådan måde at ”First Flush” tilbageholdes (defineres her som 10 % af en 10
1.

Al regnvand fra tage, veje og pladser i Østbyparken afkobles fra fælleskloaksystemet, eller som minimum forsinkes før tilledningen til regnvandssystemet.

2.

Ved anvendelse af en årsmiddelnedbør på 845 mm (gennemsnit beregnet i 2012 for

Der tages i opstillingen af løsningsmodellen ikke hensyn til:

SVK målere i Vejle) fås den 2 og 5 års dimensionsgivende regn, som ses i tabellen.

Afledningen af regnvand sker i forskellige LAR-elementer (render, regnbede,
lavninger i terræn og åbne kanaler).

3.

5.

minutters regnhændelse med en gentagelsesperiode på 2 år).

a.

LAR-elementerne udformes samtidig således, at regnvand fra Østbyparken og

		

(undersøgelser af data indikerer, at et sammenfald af disse er

bydelen vest herfor, ved ekstreme regnhændelser (stærke skybrud) kan afledes

		

højst usandsynligt)

Varighed [min]

2 år

5 år

Stormflodshændelser – det forventes, at der i forbindelse med

2

344

427

		

andre anlægsprojekter over de næste 50 år vil ske en løbende

5

251

318

		

sikring af kystlinjen ud mod Vejle Fjord fra Vejle by, således at der

		

ikke kan løbe vand via terræn ind i Østbyparken.

10

179

230

30

93

120

60

59

75

180

27

35

360

17

21

til Parkstrøget, hvorfra det kan afledes til Vejle Fjord.
b.
Denne LAR-løsningsmodel gavner alle tre parter, idet løsningen:
1.

Skaber mere kapacitet i et afløbssystem, der i dag mangler tilstrækkelig kapacitet. Herved kan Vejle Spildevand A/S potentielt udvide kapaciteten af det
resterende afløbssystem i et mindre omfang, og de problemer, som ØsterBO i

2.

c.

Stigende grundvandspejl – efterhånden som vandsspejlet

dag oplever med afledningen af overfladevand, kan afhjælpes.

		

i Vejle Fjord stiger, forventes det, at grundvandsspejlet under

Skaber en løsning for sikker afledning af vand fra terræn til Parkstrøget, hvor

		

Østbyparken vil indstille sig efter dette niveau.

vandet vil forårsage mindst mulig skade. Dette er til gavn for Vejle Kommune og
3.

Regnintensitet [l/s*(bef.areal[ha])]

Samtidig sammenfald af ekstreme regnhændelser og stormfloder

ØsterBO, idet værdier i området sikres.

Den valgte løsningsmodel kontrolleres og dokumenteres ved opstilling af en hydrau-

Skaber en mere grøn og blå bydel, hvor vandet får en central rolle, samtidig med

lisk model i MikeUrban, og ved oversvømmelsesberegninger i MikeFlood.

Dimensionsgivende regnintensitet ved forskellige varigheder (inkl. sikkerhedsfaktor)

at der tilføres nye kvaliteter til bydelen.
Herudover skaber LAR-løsningsmodellen merværdi på flere måder:
•

Det grønne parkstrøg syd om bebyggelsen tilføres en vigtig stiforbindelse mel-

Endvidere er det nødvendigt at vurdere den opstillede løsning i forhold til, hvad det

Tabellen viser f.eks., at der for en 5 års regn med en varighed på 10 minutter falder

vil koste at etablere et større fælleskloaksystem, og et separat kloaksystem. Således

138 m3 vand på 1 ha befæstet overflade (beregnet som 10min. x 60sek. x 230l/s/ha

at der skabes et økonomisk sammenligningsgrundlag for LAR-modellen. Se senere

x 1ha), mens der for samme regn med en varighed på 60 minutter vil falde 270 m3

afsnit om økonomi.

(beregnet som 60min. x 60sek. x 75 l/s/ha x 1ha).

lem bymidte og kysten. Herved opnås en væsentlig ny kvalitet for hele Vejle by.
•
•

LAR-løsningen kan udformes så den sikrer området ved skybrud og dermed

I det følgende gennemgås dimensioneringen af LAR-løsningsmodellen, med udgangs-

hindrer ødelæggelser i tilfælde af ekstreme nedbørsmængder/tøbrud.

punkt i ovenstående kriterier.

Klimatilpasningsløsningen for Østbyparken vil medvirke til at løse de problemer,
der er i dag med afledningen af overfladevand.

•

ØsterBO opnår en potentiel økonomisk gevinst ved at kunne dokumentere
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Beregningerne af nødvendige dimensioner er i første omgang udført ved en såkaldt

Afledning af vand til Vejle Fjord

Resten af bebyggelsen er planlagt afvandet via Parkstrøget i den sydlige del af Østbypar-

niveau 1 beregning (i henhold til Spildevandskomiteens skrift nr. 27), hvor den ratio-

Udledningen af regnvand fra Østbyparken til Vejle Fjord kommer til at ske dels via

ken. Der er i selve Parkstrøget planlagt ca. 2.200 m3 forsinkelsesvolumen.

nelle metode anvendes til at fastlægge dimensionerne ud fra såkaldte ”kasseregn”.

tilslutning til eksisterende system, dels ved etableringen af en ny udløbsledning til

Disse beregninger eftervises efterfølgende ved en niveau 2 beregning, hvor der gen-

Vejle Fjord.

Udløbsledningens dimension fastlægges ud fra et konservativt estimat omkring Østby-

nemføres egentlige hydrauliske beregninger af LAR-løsningen, med en 5 års ”syntetisk

parkens samlede evne til at tilbageholde afledt regnvand i render og regnbede. Der er i

regn” (CDS regn). Dette for at sikre, at de enkelte LAR-elementer har tilstrækkelig

Der tages i dimensioneringen af løsningsmodellen udgangspunkt i, at den forventede

kapacitet.

stigning i havvandsstanden i Vejle Fjord (0,69 m inden for de næste 100 år) håndteres
i og omkring havneområdet i Vejle, således at havvand ikke kan strømme ind i Østby-

Valg af sikkerhedsfaktorer

parken fra havnen eller andre dele af kysten.

For at tage højde for fremtidige klimaforandringer, fortætninger af befæstede arealer
og usikkerheder i modelberegningerne, indregnes der sikkerhedsfaktorer i beregnin-

Den forøgede havvandsstand vil dog stadig give udfordringer med afledningen af

gerne som vist i tabellen.
Sikkerhedsfaktor

vand til fjorden, efterhånden som denne vil stige. Det skal derfor påregnes, at afledVærdi [-]

ningen fra Østbyparken skal ske ved brug af pumper i år 2100, ligesom alle udløb til

Klimaforandringer

1,2

fjorden skal sikres med kontraklapper el. lign. Den forøgede havvandsstand vil dog

Fortætning af befæstede arealer

1,0

Usikkerhed på hydrauliske model niveau 1/2

1,1/1,05

Samlet sikkerhedsfaktor niveau 1/2

1,32/1,25

Sikkerhedsfaktorer for dimensionering af LAR-løsningen i Østbyparken. De enkelte
sikkerhedsfaktorer multipliceres for at finde den samlede sikkerhedsfaktor

stadig give udfordringer med afledningen af vand til fjorden, efterhånden som denne
vil stige. Det skal derfor påregnes, at afledningen fra Østbyparken med tiden skal ske
ved brug af pumper eller en anden form for sikring af at vandet fortsat kan afledes.
Det nordøstlige hjørne af bebyggelsen vil aflede overfladevand via render til Rødkildevej og her koble sig på det eksisterende regnvandssystem, der afleder regnvand til
Vejle Fjord via eksisterende udløb. Det er i de hydrauliske beregninger sikret, at der
skabes nok forsinkelsesvolumen i denne del af løsningsmodellen, til at det eksisteren-

Princip vedrørende udløbsledningen fra bassinet i Parkstrøget til fjorden

de systems serviceniveau overholdes både i status og plan.
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Beregning af oversvømmelser i Østbyparken ved en 5 års regn om 100 år, efter implementeringen af LAR løsningen.

Beregning af oversvømmelser i Østbyparken ved en 10 års regn om 100 år, efter implementeringen af LAR løsningen.

oplandet i alt ca. 5.500 m3 volumen og et befæstet areal på ca. 6,6 ha. Ved dimensi-

På denne ledning kan fremtidigt etableres en pumpebrønd med overløbskant for at

oneringen af udløbsledningen fra Parkstrøget antages det, at det kun er volumenet i

fremtidssikre afvandingen af Østbyparken mod forhøjede vandstande. Pumpen skal

Sikring mod ekstreme regnhændelser

Parkstrøget, der kan anvendes.

kunne aflede 30 l/s.

I forbindelse med klimatilpasningen af Østbyparken er det nærliggende at indarbejde

Herudover antages det, at det kun er oplande, der har tilstrækkelig LAR-volumen

Rensning af vand

en synergieffekt, hvor både ØsterBO, Vejle Kommune og Vejle Spildevand sammen vil

til at tilbageholde alt vand fra en dimensionsgivende regnhændelse - samt oplande

For at kunne udlede det afledte regnvand fra vej- og parkeringsarealertil Vejle Fjord,

opnå den billigste fælles løsning.

der afleder via Rødkildevej, der ikke afleder al regnvandet til Parkstrøget. I denne

stiller Vejle Kommune krav, om at vandet renses i olieudskiller og sandfang. Olieud-

konservative betragtning vil der være tilkoblet 3,9 ha befæstet areal til Parkstrøget,

skiller og sandfang skal dimensioneres til at kunne håndtere 10% af regnvandsflow-

Nedenstående figur viser oversvømmelserne, som en 50 års hændelse om 100 år vil

som afleder hertil.

et ved en 2 års regn i Vejle, med 10 minutters varighed, svarende til 18 l/s x (bef.

medføre, efter at LAR løsningen er implementeret, og hvor store mængder vand disse

areal[ha]).

oversvømmelser vil medføre.

det estimeres, at udløbsledningen skal have en kapacitet på ca. 17 l/s, hvilket svarer

Foruden at honorere kravet omkring rensning af vandet inden udledningen til fjor-

De ekstreme hændelser håndteres ved at tilbageholde mest muligt vand opstrøms i

til fuldtløbende kapacitet af en Ø250 betonledning med et fald på 2‰. Såfremt en 10

den, vil en behandling af vandet, inden det ledes ud til Parkstrøget, sikre vandkvalitet

systemet, ved at etablere ekstra volumen i gårdrum, mellem bygninger og i lavninger-

års hændelse skal kunne håndteres, er der tale om et dimensionsgivende flow på 30

i Parkstrøget, således at der undgås lugtgener og tilslamning af bassiner m.m. i form

ne, således at der etableres ca. 340 m3 mere volumen i område C (gårdrummene), 32

l/s, svarende til en Ø300 ledning med et fald på 2‰.

af olierester og udfældet slam/sand, som i stedet vil opsamles centralt i olieudskillere

m3 mere volumen på parkeringspladsen længst mod vest i område G, og ca. 140 m3

og sandfang.

ekstra i område D (mellem boligerne).

kontraklap. For at sikre udledningen til Vejle Fjord under en eksisterende fjernvarme-

Den vurderes, at vandet, der ledes til Parkstrøget fra regnbedene langs Valløesgade

Det vurderes, at skybrudssikringen vil give en merudgift til anlægsarbejdet på ca. 3

ledning og andre fremmedledninger, der løber langs havnen, er det nødvendigt, at

og Ørstedsgade, naturligt gennemgår en rensning, der kan sidestilles med etablerin-

mio. kr.

ledningen etableres i bunden af Parkstrøgets bassin. Ledning udføres i plast og skal

gen af sandfang og olieudskiller under afstrømningen i regnbedene. Der etableres

således sikres mod opdrift.

derfor ikke sandfang og olieudskiller i denne del af løsningen. Dette betyder dog,

en sikring mod ekstreme regnhændelser i LAR -øsningen. En sådan løsning vil skabe

Ved en simpel beregning i Spildevandskomiteens CDS regneark (Version 2.3.1) kan

Det er valgt at etablere en Ø300 ledning ud til Vejle Fjord og afslutte i fjorden med en

at der skal ske en løbende oprensning af render og bassiner. Erfaringer fra lignende
projekter indikerer, at denne oprensning vil skulle udføres ca. hvert 10.-15. år.

Beregning af oversvømmelser i Østbyparken ved en 50 års regn om 100 år, efter implementeringen af LAR løsningen.

Volumener af oversvømmelser i Østbyparken ved en 50 års regn om 100 år, efter implementeringen af LAR løsningen.
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ØKONOMI
For at kunne vurdere den økonomiske gevinst ved etableringen af en LAR-løsnings-

LAR-løsningsmodel

Levetiden af LAR-løsningen vurderes at ligge på 75-100 år, idet de valgte elementer i

model for Østbyparken er det nødvendigt at holde denne op imod to mere traditio-

LAR-løsningsmodellen for Østbyparken vurderes at koste i omegnen af 46 mio. kr.,

LAR-løsningen er forholdsvis robuste elementer såsom regnbede med støbte kanter,

nelle kloakeringsløsninger i form af:

med en estimeret årlig driftsudgift på ca. 345.000 kr. Cirka 1/3 af udgiften på de 46

render med betonsider og græsarealer. Denne type LAR-elementer har vist sig at

mio. kr. er dog at betragte som opgradering og fornyelse af boligforeningens interne

indeholde forholdsvis små driftsudgifter, så længe der vælges en hensigtsmæssig

1. Opdimensionering af det eksisterende fælleskloakerede system

udearealer. Driftsudgifterne går til udskiftning/opgravning af jord, beplantning i regn-

beplantning.

2. Etablering af et nyt separat kloaksystem

bede og lavninger, vedligeholdelse af permeable belægninger samt drift af kloakledninger til håndtering af spildevandet. Driftsopgaverne er prissat til:

Dette sker for at kunne værdisætte den del af projektet, som Vejle Spildevand, Vejle

Opdimensionering af fælleskloakken
En opdimensionering af det eksisterende fælleskloakerede kloaksystem, med et hertil

Kommune og ØsterBO hver især kan finansiere. Anlægsoverslagene er alle meget

Post

Årlig driftsudgift

hørende forsinkelsesbassin, vurderes at koste i omegnen af 30 mio. kr. Alle lednin-

overordnede, hvor f.eks. forekomster af forurenet jord er vanskelige at beskrive (og

Vedligeholdelse af render

30 kr/lbm

gerne i Østbyparken opdimensioneres i dette scenarie, hvor der endvidere etableres

derfor ikke er medtaget).

Vedligeholdelse af regnbede

12 kr/m

1.000 m3 bassin i området for at skabe den nødvendige kapacitet. Løsningen estime-

Vedligeholdelse af lavningsarealer

1 kr/m2

res at have en årlig driftsudgift på ca. 370.000 kr.

Vedligeholdelse af faskiner

3 kr/m2

Vedligeholdelse af permeabel belægning

10 kr/m2

Etablering af separat kloaksystem

Drift af kloakledninger

0,5 % af anlægssum

Alternativt kan kloaksystemet i Østbyparken omlægges til separatsystem. I praksis

Drift af fællesvand

5 kr/m3

sker dette, ved at eksisterende fælleskloakledning genanvendes til spildevand, og der

Drift af separat vand

0,5 kr/m

Alle beløb i dette afsnit er anført ekskl. moms.

2

3

etableres en ny ledning til håndtering af regnvand, med udløb til fjorden via eksisterende separate regnvandsledning, som opdimensioneres.

Oversigt over nødvendige dimensioner (mm) ved eventuel opdimensionering af eksisterende fælles kloaksystem i Østbyparken
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Oversigt over etableringen af et eventuelt nyt separat kloaksystem i Østbyparken

En sådan løsning vurderes at koste i omegnen af 24 mio. kr. i anlægsomkostninger,

kr. (20 mio. kr. til etablering af skybrudsvej, og 8 mio. kr. til forsinkelsesvolumen

Umiddelbart er LAR-løsningsmodellen dyrest i anlægsomkostninger og til dels i drifts-

inkl. separering af ejendomme, etablering af rensning m.m. Den årlige driftsudgift er

i Parkstrøget). Da dette niveau overstiger skaderne ved oversvømmelse fra

udgifter, mens separatkloakeringsløsningen virker mest økonomisk fordelagtig.

her ca. 225.000 kr. En separatkloakering kræver både drift af regnvands- og spilde-

ekstreme regnhændelser i samme periode, vurderes det ikke realistisk at udføre

vandsledninger.

skybrudssikring i disse scenarier, hvorfor skader angivet i punkt 1 i stedet for

Dog er forskellen mellem de to løsninger, at man ved separeringsløsningen for

anvendes i den økonomiske sammenligning.

området ”kun” får dimensioneret kloakker og ikke etableret en skybrudssikring af

Af de 8 områder i løsningsmodellen indeholder område D, E, F, og G både etab-

området. Ud fra en helhedsbetragtning for området vil denne løsning kun tilføre om-

De tre løsningsforslag er ikke direkte sammenlignelige. De to traditionelle kloake-

leringen af LAR-elementer for afvanding af veje, og afvanding af tage (område

rådet en begrænset merværdi, ligesom der bliver etableret en sikring mod ekstreme

ringsløsninger indeholder ingen løsning for, hvorledes ekstreme regnhændelser skal

B indeholder kun gårdrumsløsninger). Det antages, at afvandingen af veje vil

regnhændelser, der kun anvendes i begrænset omfang (sjældnere end hvert 5. år).

Økonomibetragtninger

3.

udgøre ca. 30 % af det samlede anlægsoverslag for hvert af disse områder.

håndteres, og indarbejdelsen af en skybrudsløsning er nødvendig i disse forslag for at
4.

Da Vejle Spildevand ikke må udføre kloakering af private ejendomme og byg-

LAR-løsningsmodellen vil derimod bidrage til et kvalitativt løft af hele Østbyparken,

ninger, i henhold til forsyningspligten, angives en del af løsningsmodellen som

hvor der i hele byområdet indarbejdes grønne og blå elementer mellem bygning-

”Vandprojekt” og en del som ”Gårdrum” eller ”Byrum”.

erne og i de interne gårdrum. De i kolonne 3 (Gårdrum / private arealer) beskrevne

Håndteringen af område C samt 70 % af anlægsoverslagene for område D, E, F

anlægsudgifter vil for LAR-modellen indgå i en helhedsløsning, hvor der udover

For at værdisætte ovenstående forskelle i de tre løsninger er der foretaget følgende

og G indgår vurderes at gå til udførsel af privat kloak og gårdrum, hvor denne del

håndteringen af regnvand samtidig sker en forskønnelse af nærmiljøet, mens der

antagelser:

af anlægsoverslaget estimeres at høre under ”Gårdrum”.

i separat- og fællesmodellen ”kun” sker en fornyelse af kloakledninger beliggende

kunne lave en sammenligning. Herudover indeholder LAR-løsningen etablering af en
del rekreative elementer, ligesom der sker en fornyelse af diverse gårdrum og grønne
arealer mellem blokkene i Østbyparken.

5.

1.

2.

Skadesværdien ved oversvømmelse grundet ekstreme regnhændelser forventes

i jorden. Samtidig sænkes udgifterne til etableringen af sikringen mod ekstreme

for LAR-løsningen at udgøre 0 kr. over 75 år, mens der for fælles- og separatløs-

regnhændelser, idet sikringen og den daglige håndtering af regnvand samtænkes i én

ningen forventes at forekomme skader for 14 mio. kr over 75 år.

samlet løsning.

En skybrudssikring i fælles- og separatløsningen estimeres at koste ca. 28 mio.
I LAR-modellen opnås således en ny kloakeringsløsning og et kvalitativt løft af ØstLAR løsning

Fællesløsning

Separat løsning

Anlæg

Drift i 75 år

Anlæg

Drift i 75 år

Anlæg

Drift i 75 år

Gårdrum

19

42

5

33

8

33

Byrum

3,5

3

8

Vandprojekt, vej

4,5

3

Skybrudssikring

3

1,5

Sum

46

57,5

som ca. svarer til den samlede anlægsomkostning for kloak, veje og skybrudssikring i
LAR-løsningen.

ningsforslag kan tages hensyn til dette, således at en væsentlig del af de ca. 22 mio.
13,5

16

løsning som sådan ikke vil skabe nogen merværdi i en anlægssum på 24 mio. kr.,

Der kan således argumenteres for, at der i en økonomisk sammenligning af de to løs-

Skadesværdi ved
skybrud
Vandprojekt, kloak

byparken til ca. 22 mio. kr., for en samlet anlægssum på 46 mio. kr., mens en separat

13,5

25

17,5

16,5

1,5

30

64

24,5

48

kr. til gårdrum og private arealer tages ud af betragtningen. I dette ræsonnement vil
anlægsomkostningerne til LAR-løsningsmodellen således ikke være dyrere end en
separatkloakering af området.

Gårdrum; Område C, 70 % af anlæg og drift af område D, E, F og G
Byrum: Etablering og drift af rekreative elementer.
Skybrudssikring: Ekstra anlægsarbejde samt drift i forhold til LAR løsningsmodel for at kunne håndtere en 50 års regn
Skadesværdi ved skybrud: ”Realisering”/Værdifastsættelse af manglende skybrudssikring i traditionelle løsninger
Vandprojekt, kloak: Håndtering af vand fra Østbyparken der kan betragtes som ”traditionel” kloakløsning
Vandprojekt, vej: Håndtering af vejvand
For driften i LAR løsningen er følgende inkluderet:
Vandprojekt, kloak: Drift af faskiner i Rødkildevej, samt 70 % af driftsudgifterne til render og regnbede (ca. 9,5 mio. kr. i alt),
samt en drift af kloaksystemet tilsvarende udgifterne ved drift af et separatsystem (ca. 16,5 mio. kr.)
Vandprojekt, vej: driften af permeable belægninger (2 mio. kr.), og 30 % af driften til render og regnbede (ca. 4 mio. kr.)
Driftsudgift, Byrum: Drift af ØsterBO’s kloak og gårdrum
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JURA - AFTALER
Vejle Kommune, Vejle Spildevand og ØsterBO har igangsat et pilotprojekt om samar-

Om medfinansieringsordningen

bejde om et fælles klimatilpasningsprojekt for Østbyparken. Projektet har til formål at

•

•

Når disse betingelser er opfyldt, er det et krav, at Vejle Spildevand ansøger Forsy-

Medfinansieringsbekendtgørelsen indeholder hjemmel til, at Vejle Spildevand

ningssekretariatet om, at omkostningerne ved medfinansiering af medfinansierings-

løse problemer med stigende regnmængder for de lavtliggende arealer ved havnen i

kan medfinansiere anlæg, som ikke er ejet af selskabet, men som tjener til

projekter som projektet i Østbyparken udmøntes i et tillæg til spildevandsselskabets

Vejle. Overordnet planlægges der etableret tre forskellige typer af anlæg:

aflastning af kloaksystemet angående tag- og overfladevand.

prisloft. Ansøgning skal fremsendes inden 15. april for, at et projekt kan indgå Vejle
Spildevands prisloft for det kommende år. Ansøgningen skal opfylde bekendtgørel-

•
•
•

Et medfinansieringsprojekt skal finansieres både af spildevandsselskabet og

sens detaljerede krav til beskrivelse af projektet og budgettet herfor samt økono-

og overfladevand.

kommunen og/eller en privat part, hvorfor et medfinansieringsprojekt skal inde-

misk overslag for en sædvanlig afhjælpning, ligesom der skal medtages oplysninger

Anlæg på ØsterBOs parkstrøg/rekreative parcel syd for karrébebyggelserne til at

holde elementer, som angår/aflaster spildevandsselskabets opgave i forbindelse

om de indgåede aftaler.

lede tag- og overfladevand til recipienten.

med håndtering af tag- og overfladevand og dels ”noget andet” (dvs. elementer,

Anlæg af regnbede/kanaler i de offentlige veje Valløesgade og Ørstedsgade med

som varetager andre kommunale eller private hensyn).

Anlæg i gårdhaverne i ØsterbBOs karrébebyggelser til at forsinke og aflede tag-

•

henblik på transport og forsinkelse af tag- og overfladevand.

Vurdering af medfinansieringsprojekterne i ØsterBOs arealer
•

•

Medfinansiering af projekterne vedrørende anlæg i ØsterBOs arealer er hjemlet i

Det er kun nogle nærmere definerede projekter, som kan medfinansieres via

bekendtgørelsens § 3 om medfinansiering af projekter i rekreative arealer. Det vil i

Parterne har drøftet muligheden for, at ØsterBOs ejendomme omfattet af projektet

bekendtgørelsen, herunder projekter i rekreative områder og projekter i veje.

givet fald være méromkostningerne ved etablering af de tiltag, som alene tjener til

udtræder af Vejle Spildevands kloakfællesskab for så vidt angår tag- og overflade-

For klimatilpasningsprojektet i Østbyparken består mulighederne i at lade anlæg

klimatilpasningsformål, som kan finansieres af Vejle Spildvand.

vand. Det er dog usikkert, hvorvidt denne model vil skabe en tilfredsstillende løsning

i ØsterBOs gårdhaver og på den store rekreative parcel medfinansiere som

af problemet for ØsterBO, ligesom de økonomiske konsekvenser heraf for ØsterBO

rekreative områder og i at lade anlæg i de offentlige veje medfinansiere som

på såvel kort som lang sigt er usikre. Det kan endvidere vise sig vanskeligt at opnå

projekter i veje. Projektejerne vil være ØsteBO hhv. Vejle Kommune.

•

der påtænkes etableret anlæg til at lede tag- og overfladevand til recipienten, har
efter vores opfattelse karakter af et rekreativt område i bekendtgørelsens forstand.

flertal for en udmeldelse i de 7 afdelinger i ØsterBO, som er omfattet af projektet. På
baggrund heraf er denne model fravalgt.

ØsterBOs ubebyggede parkstrøg/rekreative parcel syd for karrébebyggelserne, hvor

•

Der skal ifølge bekendtgørelsen indgås aftaler mellem de respektive projektejere
på den ene side og Vejle Spildevand på den anden side. Det anbefales, at der

•

I gårdhaverne og på parkeringsarealerne mellem ØsterBOs karrébebyggelser påtæn-

indgås en aftale for hvert af de tre overordnede projekter. Aftalerne skal opfylde

kes der ligeledes etableret anlæg til at forsinke og aflede tag- og overfladevand. Vi

de juridiske muligheder og begrænsninger ved en gennemførelse af de beskrevne

bekendtgørelsens detaljerede krav hertil. Vi har med udgangspunkt i Natursty-

vurderer ikke, at anlæg på og i parkeringsarealerne kan karakteriseres som anlæg i

projekter efter den såkaldte medfinansieringsbekendtgørelse.

relsens standardkontrakt udarbejdet tre foreløbige udkast til aftaler (vedlagt

rekreative områder, hvorimod der er gode argumenter for, at anlæg i gårdhaveare-

som bilag).

alerne kan karakteriseres som rekreative områder i bekendtgørelsens forstand, om

Advokatfirmaet Energi & Miljø har i et notat af den 19. november 2013 redegjort for

end dette spørgsmål kan give anledning til tvivl.

For så vidt angår mulighederne for at gennemføre projektet via medfinansieringsordningen kan de overordnede konklusioner opsummeres således:

•

Der skal endelig foreligge en kommunal beslutning om, at medfinansieringsprojektet anses som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt. Beslutningen kan

•

Ifølge Naturstyrelsens vejledning til bekendtgørelsen vil især det aktuelle plangrund-

bestå i et tillæg til spildevandsplanen, da det under alle omstændigheder er et

lag være af betydning for, om der er tale om et rekreativt område. ØsterBOs bebyg-

krav, at spildevandsplanen indeholder oplysninger om evt. medfinansieringspro-

gelse er imidlertid af ældre dato, hvorfor der ikke forligger en lokalplan for området,

jekter.

og området er i kommuneplanen udlagt til boligformål, uden at der er foretaget
særskilt indtegning af rekreative områder mv.
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•

Spørgsmålet om, hvorvidt anlæggene er placeret i rekreative arealer, er afgøren-

Ansøgning til Forsyningsdirektoratet og det videre forløb

de for, hvorvidt Vejle Spildevand lovligt kan bidrage til finansieringen. Da dette
spørgsmål ikke kan afgøres endeligt for anlæggene i de egentlige gårdhavearea-

•

Vejle Spildevand skal til Forsyningssekretariatet fremsende ansøgning om med-

ler, anbefaler vi, at parternes aftaler gøres betingede af Forsyningsdirektoratets

finansiering senest den 15. april for, at et projekt kan indgå i Vejle Spildevands

godkendelse af projekterne under medfinansieringsordningen, således at parter-

prisloft for det kommende år. Ansøgningen skal indeholde detaljerede oplysnin-

ne er frit stillede, hvis godkendelse ikke sker. Vi opfordrer endvidere parterne til

ger, jf. bekendtgørelsen, herunder om det ansøgte projekt, budget med omkost-

at overveje forlods at indhente en udtalelse om spørgsmålet fra Naturstyrelsen.

ningsfordeling, omkostningskalkulationer, beskrivelse af alternativer samt kopi
af den aftale, som er indgået mellem selskabet og ejeren af arealet.

Vurdering af medfinansieringsprojekterne i Vejle Kommunes
vejarealer
•

•

Notatet af den 19. november 2013 indeholder afslutningsvis en liste over

Medfinansiering af projekterne i Valløesgade og Ørstedsgade er hjemlet i

forhold, som parterne i denne forbindelse bør igangsætte undersøgelser og

bekendtgørelsens § 4 om projekter i veje, da vi har lagt til grund, at projektet be-

vurderinger af.

står i etablering af ”vejbede”, som placeres i vejareal, og derfor må anses som en
del af vejens udstyr. Hvis vejbedene ligeledes tjener andre formål, fx rekreative
eller trafikale formål, skal der foretages en fordeling af omkostningerne mellem
Vejle Spildevand og Vejle Kommune. Dette skal fremgå af parternes aftale, hvor
der ligeledes skal tages stilling til omkostningerne ved vedligeholdelse mv.

Kontrakt 1

Kontrakt 2

Kontrakt 3

Mellem

Mellem

Mellem

Vejle Spildevand A/S
CVR nr. 32882064
Toldbodvej 20
7100 Vejle
(Herefter: Spildevandsforsyningsselskabet)

Vejle Spildevand A/S
CVR nr. 32882064
Toldbodvej 20
7100 Vejle
(Herefter: Spildevandsforsyningsselskabet)

Vejle Spildevand A/S
CVR nr. 32882064
Toldbodvej 20
7100 Vejle
(Herefter: Spildevandsforsyningsselskabet)

og

og

og

Vejle Kommune
CVR nr. 29189900
Skolegade 1
7100 Vejle
(Herefter: Projektejer)

Boligforeningen ØsterBO A.M.B.A.
CVR nr. 14905618
Treschowsgade 4
7100 Vejle
(Herefter: Projektejer)

Boligforeningen ØsterBO A.M.B.A.
CVR nr. 14905618
Treschowsgade 4
7100 Vejle
(Herefter: Projektejer)

(tilsammen: ”Parterne”)

(tilsammen: ”Parterne”)

(tilsammen: ”Parterne”)

i henhold til bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (herefter "bekendtgørelsen")

i henhold til bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (herefter "bekendtgørelsen")

i henhold til bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (herefter "bekendtgørelsen")

om

om

om

etablering, drift og vedligeholdelse af LAR-anlæg i offentlige vejarealer i Valløesgade og Ørstedsgade i Vejle (herefter ”Projektet”).

etablering, drift og vedligeholdelse af LAR-anlæg på et privat rekreativt areal syd for karrébebyggelsen i Østbykvarteret i Vejle (herefter ”Projektet”).

etablering, drift og vedligeholdelse af LAR-anlæg i private rekreative arealer imellem karréerne i
Østbykvarteret i Vejle (herefter ”Projektet”).
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